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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 
 

 

24 Test 
 

Pracovníci společnosti  Srovnání & syn, spol. s r.o. dlouhodobě porovnávali zprávy přenášené dvěma 
typy telefonů: Exclusiv (cena 159 990 Kč) a Primitiv (cena 13 Kč). 

Výsledky výzkumu uvádíme ve zkratce. 
 
Typické zprávy přenášené telefonem Exclusiv:  
Dnešní zisk cca 3 000 000 
Ruka je v rukávu!  
Funguje to i na Havaji.     
Počasí je tu skvělé.   
…až na to, že se trošku nudím…   
atd.                           

Typické zprávy přenášené telefonem Primitiv: 
Nutně potřebuji 100 Kč.  
Nechce a nechce! 
….chr.. vrr…do pr… 
Taky jsi zatopený? 
Prostě nebyl čas. 
atd. 

 
Naučení: Je výhodnější kupovat dražší telefony, neboť přinášejí radostnější zprávy. 
 
 
 

25 O životním rytmu 
 

Jeden čip letěl na Měsíc na dovolenou. Ti, co ho na Měsíc posílali, si mysleli, že tam letí pracovně, ale 
čip měl na tu věc jiný názor – prostě si chtěl udělat výlet, chtěl si po tvrdé přípravě na let pořádně odpočinout. 
Přestože právo čipů na dovolenou nebylo zatím uzákoněno, byl přesvědčen, že na ni má nárok, a když sonda 
přistála na Měsíci, začal si ji okamžitě vybírat. Byl velmi šťastný, říkal si: hle, moje první dovolená a jako 
z udělání hned ta nejlepší. 

Zato vědci v řídicím středisku byli velmi nešťastní. „Čip nám stávkuje,“ volali, protože nevěděli, že jen 
vybírá dovolenou. Někteří z nich se chtěli jít oběsit, ale potom šli raději do hospody. Další šli domů k manželkám 
a dětem, které je už ani nepoznávaly. Postupem času i oni nalezli své štěstí, a když čip ukončil dovolenou a začal 
posílat údaje, bez nichž se předtím vůbec nemohli obejít – někteří, jestli si vzpomínáte, se chtěli kvůli tomu 
oběsit - vraceli se všichni do práce ke svým datům poměrně neochotně. 

 
Naučení: Dejte svým přístrojům občas dovolenou. 
 

 
 
 
 
 
BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)  

 
JIŘÍ PEŠKA 
matematik, softwarový expert, humorista  

 
 
 

 
Bajky jsou postupně publikovány v aukčních katalozích od 93. ostravské a 61. brněnské aukce 
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80 Ladislav  Placatka: Barokní mechanismy olej na plátně, 150 x 120 cm, 29 000 Kč 
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OBRAZOVÁ ČÁST pol. 1 - 40 

 
1   Šlitr Jiří - připsáno   (1924-1969) 
"Společnost na jevišti" .........................................................................................................................................................  300 Kč  
kresba tuší, nesignováno, druhá polovina minulého století, volný list, 23,5 x 20  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šlitr Ji ří - připsáno  malíř, grafik, hudebník, herec, zpěvák, studoval na Právnické fakultě v Praze, externě spolupracoval 
s Laternou magikou, účinkoval s ní na Expo 58 v Bruselu, pak v Moskvě, Londýně, Vídni, v roce 1959 spolu s Jiřím 
Suchým založil divadlo Semafor, zabýval se knižní ilustrací, jeho kresby se objevovaly v publikacích o Semaforu, 
v novinách i časopisech (Slovník Chagall) 

    
    
    

2   nesignováno    
"Muž v bu řince"  .....................................................................................................................................................................  300 Kč  
kresba tuší, ilustrace k Haškově povídce "Nadace pana Kaubleho", kolem poloviny minulého století, volný list, 16,5 x 22,5  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

3   Dusík Stano   (1946-) 
"Klávesy v tráv ě"  ...................................................................................................................................................................  350 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1978, číslováno 45/100, 6 x 3,5 (28 x 20,4)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Dusík Stano  malíř, grafik, narozen v Bolerázi, studoval na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě a na VŠVU 
u profesora Hložníka v Bratislavě (Slovník Chagall) 

    
    
    

4   neurčeno    
"Dívka se želvou a dvěma muži"  .....................................................................................................................................  400 Kč  
kresba tužkou, signováno Kamila, druhá polovina minulého století, dedikace: Milé Kláře na památku, 18 x 13,5 (28,5 x 23)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

5   neurčeno    
"Motýl a m ěsto"  ......................................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 17/40, průměr kruhového výřezu 10,5cm (25 x 23,5)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

6   Komárek Vladimír   (1928-2002) 
"Nástěnné hodiny" ................................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, vzadu text: ČAS ! Radovane ! Fuj - fuj - fuj 
zlom vaz ! Tvůj J. Vinklář 5.6.87, 10 x 5,5 (27,5 x 21)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na odborné sklářské škole v Železném Brodě, 
po roce 1946 na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast 
Hradec Králové, v Lexiconu je uveden sáhodlouhý výčet výstav, poprvé samostatně vystavoval v roce 1958 v České Lípě, 
ilustroval například Seifertův Deštník z Piccadilly, 1979, Holanův Strom kůru shazuje, 1981, Máchův Máj, 1982, věnoval 
se volné grafice (Zátiší se zrcadlem, 1987), v roce 1981 získal cenu za nejkrásnější knihu roku, řada publikací o tomto 
umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, Německu, Dánsku, 
vynikající český umělec, který svou tvorbou navázal na tradici imaginativního malířství, především J. Zrzavého, 
od expresivity přešel k výraznému lyrismu a omezené realitě, jeden z našich nejvýznamnějších tvůrců drobné grafiky a ex 
libris (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.artbohemia.cz/Komarek-vladimir) 

    
    
    

7   Říha Josef   (1920-) 
"Potok"  .......................................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1988, vzadu věnování: Milému Radovanovi srdečně Jiří Štěpnička s rodinou 
4.XI.1989 a autorský štítek, 12,5 x 9 (28 x 23,5)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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Říha Josef  malíř, kreslíř, narozen ve Vídni, studoval ve škole kreslení a malby u profesorů V. Tittelbacha, K. Mináře, 
V. Sychry a J. Baucha v SVU Mánes v Praze a na VŠUP rovněž v Praze, zastoupen ve sbírkách GHMP (Toman, Slovník 
Chagall) 

    
    
    

8   Emler František   (1912-1992) 
"Kytice ve váze a třešně na misce" ................................................................................................................................  400 Kč  
litografie ručně kolorovaná akvarelem, signováno tužkou, druhá polovina 20. století, číslováno 77/100, vzadu věnování: Paní Janě 
Lukavské 28.7.90 F. Emler, 15,5 x 11 (27,5 x 20,5)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 
dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 
LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 
Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 
grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský (Toman, 
Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

9   Synecký Luboš   (1925-) 
"Sedící baletka se zrcadlem" ............................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 41/50, 17 x 13 (34 x 28)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Synecký Luboš  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesora A. Pelce a E. Filly na VŠUP v Praze 
a na Vysoké škole technické se zaměřením na uměleckou výchovu v Lipsku, pracoval jako filmový animátor ve studiu 
Bratři v triku v Praze, v šedesátých letech působil v Ostravě, orientuje se na figurální malbu, knižní ilustraci a tvorbu 
plakátů, grafiku a realizace v architektuře (Slovník Chagall) 

    
    
    

10   Turek František   (1916-2008) 
"Dív čí akt s motýlem" ..........................................................................................................................................................  300 Kč  
litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 20 x 14 (34,5 x 26,5)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Turek František  malíř, grafik, ilustrátor, kostýmní výtvarník, narozen v Praze, akt studoval ve večerních kurzech malby 
u Špillara a Kysely, dále studoval na Akademii v Praze u Beneše a Obrovského, člen SVU Mánes, Profily, Sdružení 
pražských malířů, ilustroval více než tři sta knih pro naše významná nakladatelství, zastoupen v Národní galerii v Praze 
a dalších významných galeriích, více než 50 výstav v ČR, Německu, Itálii, Francii, Rakousku, dlouhý výčet výstav 
v Lexikonu, řada cen a vyznamenání, jen výběr z literatury o tomto umělci představuje celý jednostránkový sloupec, 
uváděn v publikaci "Sdružení pražských malířů. Z malířské tvorby členů 1990-2006," Praha 2006 nebo v "Adamec 
Jaromír: Našich sedm ve Francii," Ateliér 1989 (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

11   Hölzelová - Čeledová Hana   (1927-) 
"B. Martin ů - Gilgameš" ....................................................................................................................................................  300 Kč  
suchá jehla, signováno, datováno 1972, číslováno 3/?, vzadu o grafice: Ze sbírky - psychadelické obrazy, 14,3 x 9,4 (31 x 23,6)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Hölzelová - Čeledová Hana  malířka, narozena v Praze, studovala na pražské akademii u profesorů Silovského 
a Nejedlého (Slovník Chagall) 

    
    
    

12   Tesař Vladimír   (1924-) 
"Postavy a červené slunce" ................................................................................................................................................  600 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 25.X.1971, 19,5 x 25 (33 x 38)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Tesař Vladimír  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, návrhář divadelních a filmových plakátů, 
studoval na SGŠ v Praze u prof. Balaše, na AVU u prof. Pukla a scénografii na AMU u prof. Tröstera, několik let působil 
jako asistent grafické speciálky na AVU, v Lexiconu dlouhý výčet výstav a ocenění, zejména z knižních soutěží, zastoupen 
v Národní galerii Praha, Galerii Lidice, OGV Jihlava a v dalších institucích, od roku 1984 Zasloužilý umělec (Slovník 
Chagall, Lexicon of the CVA, www.gplc.cz - stránky Galerie Peithner-Lichtenfels & Čubrda) 
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13   neurčeno    
"Tan čící Pierot"  ......................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 7/100, 18 x 12 (34 x 25)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

14   Mařanová - Bartošová Jarmila   (1922-) 
"Schoulená postava".............................................................................................................................................................  700 Kč  
litografie, signováno tužkou, číslováno 4/50, 23 x 18 (39,5 x 33)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Mařanová - Bartošová Jarmila  grafička, studovala u profesorů J. Holečka a F. Kysely na UMPRUM v Praze, od roku 
1945 působila jako propagační a textilní grafička, od 1961 se věnuje volné grafice, žije v New Yorku (Toman, Slovník 
Chagall) 

    
    
    

15   Puchýřová Helena   (1946-) 
"Rozkvetlý keř"  ......................................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 16,5 x 19,5 (32,5 x 35)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Puchýřová Helena  malířka, studovala přírodní vědy na PF UJEP v Brně, doktorka přírodních věd, působí jako 
pedagožka na Stavební fakultě VUT v Brně, základy realistické malby získala u svého otce Bohumila Puchýře, převážně se 
věnuje krajinomalbě, v letech 1999 - 2001 vystavovala v Itálii, Španělsku, USA, Ekvádoru (Slovník Chagall, Lexicon of 
the CVA) 

    
    
    

16   Vlk Vladimír   (1936-) 
"Zima na Jizeře"  ....................................................................................................................................................................  600 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 2002, vzadu informace o obraze, autorský štítek a věnování: Panu Lukavskému, 
kterého stále obdivuje autor Vlk, 23 x 37,5 (28 x 43)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Vlk Vladimír  malíř, kreslíř, narozen ve Znojmě, malbu studoval soukromě u Přibyla, J. Pýchy, M. Kučery a J. Hlaváčka, 
výtvarnictví a scénografii na lidové konzervatoři, v malbě se zaměřil na zátiší, figurální kompozice a později hlavně 
na krajinu (Slovník Chagall) 

    
    
    

17   Bušek Jiří   (1953-) 
"Okno katedrály - Barevná vitráž"  ...............................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 2004, číslováno 35/25, 22 x 15,5 (42 x 32)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Bušek Jiří  grafik, designér, narozen v Praze, studoval na Střední odborné škole výtvarné, pracoval jako skladník, asistent 
kamery, propagační pracovník, poté působil jako výtvarník a redakční grafik v týdenících Naše rodina, Kmen a v deníku 
Mladá fronta DNES (Slovník Chagall) 

    
    
    

18   neurčeno    
"Tvá ř ve stínu" ........................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1997, 9,5 x 7 (35,5 x 26)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

19   Šechtlová Marie Michaela   (1952-) 
"Kamenné tváře na ulici"  ...................................................................................................................................................  600 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 15,8 x 11,5 (31 x 24,6)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šechtlová Marie Michaela  ilustrátorka, grafička, malířka, narozena v Praze, studovala u L. Jirky a V. Kytky na Střední 
odborné škole výtvarné v Praze a v ateliéru grafiky a ilustrace u profesora Z. Sklenáře, J. Anderleho a J. Mikuly na VŠUP 
v Praze, zaměřuje se na volnou grafiku, exlibris, kresbu, knižní ilustraci, malbu a počítačovou grafiku (Slovník Chagall) 
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20   Kutek Petr   (1951-) 
"Postavy a tváře ve skále" .................................................................................................................................................  300 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 27/150, vzadu text: Vzpomínka na krátké zastavení u přátel 
v meditační zahradě v Plzni - Doudlovicích, za nadaci manželé Hruškovi, 4.6.1996, dále razítko nadace Památníku obětem zla, 
21,5 x 11,2 (34 x 21,6)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Kutek Petr  rytec, řezbář, narozen v Plzni, studoval na Škole uměleckých řemesel v Praze, věnuje se drobné grafice, 
vytvořil přes třicet Ex libris (Slovník Chagall) 

    
    
    

21   Ranný Emanuel ml.   (1943-) 
"Malovaný d ům na Třebíčském náměstí"  ..................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 167/200, 23 x 16 (37,2 x 27,2)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Ranný Emanuel ml.  grafik, narozen v Brně, studoval na ŠUŘ v Brně, věnuje se grafické tvorbě, pracuje zejména 
v technikách suché jehly a barevné litografie, příznačnými rysy jeho tvorby jsou nervní rytmus, dynamika a práce 
se světlem, syn Emanuela Ranného, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

    
    
    

22   Emler František   (1912-1992) 
"Masopust"  ............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 18 x 13 (35,2 x 28)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 
dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 
LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 
Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 
grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský (Toman, 
Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

23   Tesař Vladimír   (1924-) 
"Krajina v zeleném"  .............................................................................................................................................................  300 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, 9,8 x 15,5 (29,2 x 23,2)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Tesař Vladimír  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, návrhář divadelních a filmových plakátů, 
studoval na SGŠ v Praze u prof. Balaše, na AVU u prof. Pukla a scénografii na AMU u prof. Tröstera, několik let působil 
jako asistent grafické speciálky na AVU, v Lexiconu dlouhý výčet výstav a ocenění, zejména z knižních soutěží, zastoupen 
v Národní galerii Praha, Galerii Lidice, OGV Jihlava a v dalších institucích, od roku 1984 Zasloužilý umělec (Slovník 
Chagall, Lexicon of the CVA, www.gplc.cz - stránky Galerie Peithner-Lichtenfels & Čubrda) 

    
    
    

24   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Abstraktní motiv"  ...............................................................................................................................................................  300 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 12,4 x 11,2 (30,5 x 26,5)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Jandová Ludmila  malířka, kreslířka, grafička, ilustrátorka, narodila se v Osiku u Litomyšle, zemřela 20.10.2008, 
studovala na Odborné škole sklářské v Železném Brodě, v grafické přípravce na AVU v Praze u prof. Müllera a na AVU 
u prof. V. Silovského a V. Tittelbacha, v letech 1966-1969 absolvovala aspiranturu na AVU v Praze, ve svém díle 
prezentovala křesťanská témata, vytvořila logo pro Diecézní eucharistický kongres konaný v Hradci Králové v roce 2002, 
v Římě v roce 2001 obdržela vyznamenání Jana Pavla II. za celoživotní dílo a přínos pro církev, v roce 2004 obdržela 
Zvláštní cenu za přínos městu Litomyšl, zastoupena v Národní galerii, v galeriích v Brně, Hradci Králové, Pardubicích, 
ve sbírkách Státního zámku Klenová, v českých i zahraničních soukromých sbírkách, v National Gallery of Art, 
Washington D.C. USA, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, tisk.cirkev.cz, 
www.litomysl.cz, další související odkazy na www) 

    
    
    

25   Voves Jiří   (1945-) 
"Klaun v bu řince"  .................................................................................................................................................................  500 Kč  
lept, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 28/30, vzadu štítek s informacemi o obraze z cyklu "Klauni I", 
19 x 13,3 (34,5 x 26)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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Voves Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Pardubicích, studoval Fakultu architektury na ČVUT u profesora F. Cubra, 
architekturu na AVU v Praze, od roku 1977 se výhradně věnuje malbě, tvoří v cyklech, např. Klauni, Ruce, Paměť země, 
Mlčení atd., množství výstav a literatury (Slovník Chagall) 

    
    
    

26   Vondráček Michal   (1951-) 
"Starobylá uli čka a dva muži nesoucí hrozen vína" ..............................................................................................  300 Kč  
ocelorytina, signováno tužkou, konec minulého století, číslováno 2/100, 16,5 x 12 (33,2 x 27)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Vondráček Michal  grafik, kaligraf, malíř, narozen v Praze, studoval na SOŠ výtvarné v Praze, věnuje se volné a užité 
grafice, ilustraci, kaligrafii a známkové tvorbě (Slovník Chagall) 

    
    
    

27   Zoubek Olbram   (1926-) 
"Sklon ěný"  ................................................................................................................................................................................  600 Kč  
reliéfní tisk, signováno tužkou, devadesátá léta minulého století, číslováno 16/100, 19 x 14 (28,5 x 23,5)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Zoubek Olbram  významný sochař, grafik, restaurátor, rodák z Prahy, studium na VŠUP Praha u prof. Wagnera, člen 
SČVU, Trasa, Nová skupina, Umělecká beseda, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, z cen: 1999 Medaile Vysoké 
školy báňské v Ostravě, 1998 Stříbrná medaile Hlavního města Prahy, 1997 Cena města Litomyšle, 1996 Státní cena - 
medaile za zásluhy, Medaile Masarykovy univerzity v Brně, 1990 Národní cena České republiky, řada výstav 
individuelních i kolektivních, velmi známý a renomovaný sochař, po dobu dvanácti let byl hlavním hradním sochařem 
na Hradčanech, jeho práce z bronzu jsou zcela ojedinělé a byly dělány ve velmi malých sériích (Lexicon of the CVA) 

    
    
    

28   Ranný Emanuel   (1913-2008) 
"Portál - P ředklášteří u Tišnova" ...................................................................................................................................  400 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1988, 14 x 13 (34 x 31)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Ranný Emanuel  malíř a grafik ve Štěpánovicích u Tišnova, narozen v Jugoslávii, studia na ŠUŘ v Brně u prof. 
Dillingera a na AVU v Praze u prof. T. F. Šimona, člen SČUG Hollar a Spolku výtvarných umělců moravskoslezských 
v Brně, výstavy v Hollaru, Zlínském salonu a jiné (Toman, Nová encyklopedie českých výtvarných umělců, Slovník 
Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

29   Emler František   (1912-1992) 
"Norský fjord"  ........................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, vzadu uvedeno jméno autora a název díla 
15,5 x 18,5 (33 x 34,5)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 
dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 
LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 
Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 
grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský (Toman, 
Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

30   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"V ětvička šípkové růže" .....................................................................................................................................................  800 Kč  
akvarel, signováno monogramem BZ, datováno 1986, 26 x 17,3 (43 x 32)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Burgetová Zdeňka  malířka, grafička, studovala PF UK u Cyrila Boudy, K. Lidického a K. Endryse, věnuje se volné 
grafice a kresbě, dává přednost litografii (Slovník Chagall) 

    
    
    

31   Hlavica Miloš   (1933-) 
"Hlavy dvou klaun ů"  ...........................................................................................................................................................  400 Kč  
umělecká reprodukce, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, vzadu věnování datované 1.11.1999, Náš milý pane 
Radovane Lukavský, při příležitosti Vašich neuvěřitelných osmdesátin a abyste vzpomněl na dva "šašky", kteří Vás mají moc rádi! 
Růžena Merunková, Miloš Hlavica, 29 x 20 (32 x 23,3)  
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Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Hlavica Miloš  herec, malíř, narozen v Praze, studoval herectví na AMU v Praze u M. Nedbala, hrál v pražských 
divadlech, byl pedagogem DAMU, dlouhodobě spolupracoval s Čsl. a Českým rozhlasem, v roce 1980 zorganizoval první 
výstavu Herci malují (Slovník Chagall) 

    
    
    

32   Emler František   (1912-1992) 
"Zima na návsi"  ......................................................................................................................................................................  100 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 29/100, věnování: Martinovi L. 26.7.80, poškozeno vlhkem, 28,5 x 19,5 (40 x 30)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 
dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 
LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 
Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 
grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský (Toman, 
Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

33   Emler František   (1912-1992) 
"Zimní d ětské radovánky" .................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 13/100, druhá polovina minulého století, 28,5 x 19,5 (40,5 x 30)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

34   Emler František   (1912-1992) 
"Letní d ětské radovánky" ..................................................................................................................................................  100 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 19/100, věnování: Klárce 26.7.1980, poškozeno vlhkem, 28,5 x 19,4 (40,5 x 30)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

35   nesignováno    
"Dva ptáci"  ...............................................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, kolem poloviny minulého století, 16,6 x 9,5  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

36   nesignováno    
"O či v krystalu"  ...................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná grafická technika, druhá polovina minulého století, 24 x 14 (39,5 x 27)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

37   neurčeno    
"Horské pleso"  ........................................................................................................................................................................  100 Kč  
lept, signováno, kolem poloviny minulého století, 6,2 x 9,2 (15,5 x 19,8)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

38   neurčeno    
"Vysoký kopec"  ......................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná reprodukce, signováno v desce, datováno 1980, 21,2 x 15 (30,7 x 23,5)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

39   nesignováno    
"M ěsto s bránou" ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
motiv pálený v kůži, druhá polovina minulého století, rám potažený kůží, 15 x 25 (20,4 x 30,3)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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40   neurčeno    
"K ůň ve stáji"  ..........................................................................................................................................................................  400 Kč  
litografie, signováno tužkou, datováno 1985, číslováno 2/6, 19 x 19 (29 x 27)  
Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 41 - 60 

 

41  Karafa se zabrušovanou zátkou ...............................................................................................................................  500 Kč  
sklo olovnaté, bezbarvé čiré, broušené, tvar kvádru, Čechy, kolem poloviny minulého století, velmi dobrý stav, výška 23,5cm  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

42   Nádoba .............................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
sklo se třemi úchyty a šesti nálepy, povrch secesní iris, Čechy, první polovina minulého století, luxusní funkční i sběratelský kus, 
výška 11cm, průměr 13,5cm  
    
    
    

43   Karafa se zabrušovanou zátkou ...........................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo bezbarvé čiré, broušené do nepravidelného dvanáctistěnu, zdobené bohatým řezáním s motivem lovecké scény 
řezba i na zátce, luxusní provedení ve stylu ARTDEKKO, velmi dobrý stav, výška 24cm  
    
    
    

44   Sklenice - pohárek na vysoké stopce .....................................................................................................................  450 Kč  
sklo ručně malované zlatem a emaily, Čechy, kolem roku 1910, luxusní secesní provedení, dobrý stav, výška 17,5cm  
Párová k následujícím položkám 45 a 46. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

45   Sklenice - pohárek na vysoké stopce .....................................................................................................................  450 Kč  
sklo ručně malované zlatem a emaily, Čechy, kolem roku 1910, luxusní secesní provedení, dobrý stav, výška 17,5cm  
Párová k předcházející položce 44 a následující 46. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

46   Sklenice - pohárek na vysoké stopce .....................................................................................................................  450 Kč  
sklo ručně malované zlatem a emaily, Čechy, kolem roku 1910, luxusní secesní provedení, dobrý stav, výška 17,5cm  
Párová k předcházejícím položkám 44 a 45. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

47   Váza ..................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo masivní bezbarvé čiré a žlutohnědé, uvnitř efektně strukturované, vně zabroušené plochy a hrany do tvaru hranolu, signováno 
monogramem JA, Čechy, kolem roku 1960, umělecká práce pod vlivem Expo 58, výška 21,3cm  
 
    
    

48   Sklenice válcovitá se sokolským motivem ...........................................................................................................  500 Kč  
sklo bezbarvé čiré zdobené ruční malbou emailem muže - Sokola s kordem v levé ruce a zvednutou pravou rukou, Čechy - podle 
trikolory ještě za Rakouska - Uherska, kolem roku 1910, výška 15,5cm, průměr 6,5cm  
Párová k následující položce č. 49. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

49    Sklenice válcovitá se sokolským motivem ..........................................................................................................  500 Kč  
sklo bezbarvé čiré zdobené ruční malbou emailem muže - Sokola s kordem v pravé ruce a zvednutou levou rukou, Čechy - podle 
trikolory ještě za Rakouska - Uherska, kolem roku 1910, výška 15,5cm, průměr 6,5cm  
Párová k předcházející položce č. 48. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

50  Souprava likérová ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo modré, broušené do faset a ryté, luxusní provedení vrcholného ARTDEKA, Čechy, kolem roku 1925, sbírková i funkční 
položka, v sestavě: karafa a šest odlivek 
výška karafy se zátkou 24,5cm  
Pochází z velké moravské sbírky 
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51  Mísa na nízké nožce ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré broušené, horní okraj ve stříbrné montáži s nápisem "BAYERISCHER JUGEND PREIS MÜNCHNER TRABRENN-
UND ZUCHTVEREIN E.V. 2.X.1968", luxusní provedení, cena chovatelského spolku z klusáckých dostihů 
výška 12,5cm, průměr 18cm  
    
    
    

52  Džbán .................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo modré bradavičnaté, kulovitý tvar, ruční práce, druhá polovina 19. století, výborný stav 
výška 22cm, průměr 18cm, objem cca 3 l  
    
    
    

53   Miska odkládací na šperky ........................................................................................................................................  900 Kč  
keramika modrá se zlaceným SPUTNÍKem na vrcholu "vlny", značeno DITMAR - URBACH, reakce na první družici Země, design 
pod vlivem Expo 58, sběratelská rarita moderního designu, průměr 10cm, výška 13cm  
    
    
    

54   Miska odkládací na prsteny ......................................................................................................................................  400 Kč  
sklo čiré v kombinaci s mléčným a růžovým, ručně malované emaily s motivem květů, okraje prolamované, patrně Karolínka, 
19. století, luxusní provedení, sběratelský i muzeální kus, velmi dobrý stav, výška 6,5cm, průměr 17cm  
    
    
    

55  Plastika "Sedící chlapec s omalovánkami" ......................................................................................................  3 900 Kč  
keramika ručně malovaná, značeno HUMMEL, velmi dobrý stav, původní stará větší verze, sběratelská lahůdka, výška 14cm  
Párová k následující položce č. 56 
    
    
    

56   Plastika "Sedící děvčátko s omalovánkami" ..................................................................................................  3 900 Kč  
keramika ručně malovaná, značeno HUMMEL, velmi dobrý stav, původní stará větší verze, sběratelská lahůdka, výška 14cm  
Párová k předcházející položce č. 55 
    
    
    

57  Váza ....................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo olovnaté, broušené vertikálně do ploch, horní okraj ve stříbrné montáži, Německo, kolem roku 1960, krásný kus do sbírky 
moderního designu, ryzost stříbra 800, PŘILOŽEN ATEST NA STŘÍBRO 
výška 16,5cm  
    
    
    

58  Váza ....................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo umělecké modré a růžové, moderní brus, hrany kvádru jsou vyleštěny do vertikální vlny, značeno EX BOR, Czechoslovakia, 
kolem roku 1960, mimořádné luxusní provedení, skvělá položka do sbírky moderního designu, výška 25cm  
    
    
    

59   Dezertní souprava přátelská .....................................................................................................................................  900 Kč  
keramika zdobená plastickým a ručně malovaným motivem růží a dalších květů, konec 19. století, velmi dobrý stav, cena 
za všechny tři kusy, v sestavě: nástolec na vyšší nožce a dva talířky, výška nástolce 11cm, průměr 22,5cm, průměr talířků 15cm  
    
    
    

60  Tác odkládací s dívkou, dítětem, květy a rybami ..........................................................................................  2 500 Kč  
barvený figurální secesní cín, kolem roku 1905, celý tác představuje rybník, na jehož břehu sedí figury, bohaté, mimořádně luxusní 
původní provedení, jedna nožka ze spodní strany letovaná, výška 16cm, délka 35cm, hloubka 26cm  
Sběratelský i muzeální kus 
    
    
    

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 61 - 100 

 

61   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 
"Štramberk p řed zastřešením trúby" .....................................................................................................................  16 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel - kvaš, signováno, kolem roku 1900, skvělá galerijní i sběratelská práce významného autora, navíc 
vysoká dokumentární hodnota, 22,5 x 32,5 (39 x 49,5)  

Přičiněním Klubu českých turistů bylo v roce 1904 pod vedením MUDr. A. Hrstky provedeno zastřešení a úprava hradní věže 
Štramberské trúby na rozhlednu 
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Jaroněk Bohumír  vynikající malíř a grafik, autodidakt, rodák ze Zlína, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil 
a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy 
a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř 
vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava (Toman, 
Lexicon of the CVA, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 

    
    
    

62   Emler František   (1912-1992) 
"Zimní krajina s vesnicí"  .................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno, vzadu poznámka: malováno na Radové 1984 a autorský štítek, výborná práce 
skvělého autora, 16,5 x 35,5  
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, narodil se v Přelouči, studium na pražské akademii 
u Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia 
u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka 
Emlera vznikla Galerie Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je 
umístěno 17 obrazů a 78 grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl 
Radovan Lukavský, čestný občan města Přelouče (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

63   Žebrok Rudolf   (1915-1984) 
"Salajka - Starý mlýn"  ........................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský kvaš, signováno, datováno 1972, vzadu štítek Svazu výtvarných umělců, práce galerijní úrovně výborného malíře 
z Karviné, 38,5 x 98,5 (62 x 121,5)  
  

Žebrok Rudolf  malíř, grafik polské národnosti, narodil se v hornické rodině, žil v Karviné, původně vyučen pekařem, 
jako pekař pracoval až do konce druhé světové války, malovat začal jako autodidakt, řemeslné dovednosti získal od svého 
přítele malíře Francizska Swidera, později dosáhl dálkově akademického vzdělání, člen SČVU, ve své tvorbě se zaměřil 
na život Karvinska a Pobeskydí, úspěšně maloval krajinu i portréty, obzvlášť úspěšný byl v malbě interiérů kravínů, 
na počátku padesátých let vystavoval s Francizskem Swiderem v Jízdárně pražského hradu, několik let působil jako grafik 
v měsíčníku Zwrot, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava i v Národní galerii (galeriepodvezi.rkka.cz, Katalog Vědecké 
knihovny v Olomouci, Slovník Chagall, www.knih-havirov.cz, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě, 
hledani.osobnosti.cz) 

    
    
    

64   Dračka Jaroslav   (1923-) 
"Krajina v cihlov ě červené" ..............................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně lepeném na tvrzené lepence, signováno, datováno 1974, 34 x 50 (43 x 58)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Dračka Jaroslav  malíř, studoval soukromě, člen Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, výstavy 
1952 - Karlovy Vary, 1960, 1961 a 1962 - Brno, 1971 - 75 - Zlín, 1990 - Salon Luhačovice, 1991 - Napajedla, atd. 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

65   Mašata Radko   (1933-1999) 
"Zátiší s konvicí"  .................................................................................................................................................................  5 800 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1981, vzadu štítek Díla, vysoce kvalitní práce olomouckého malíře s řadou výstav po celém 
světě, 80 x 49,5 (89 x 59)  
  

Mašata Radko  malíř, pedagog, narozen ve Vsetíně, studoval na PedF. UP v Olomouci, kde také působil jako pedagog 
na LŠU, zastoupen v galeriích u nás i v zahraničí, mimo asi čtyřiceti výstav v ČR výstavy v cizině: Londýn, Moskva, 
Tbilisi, Monza, Sosnowiec, Magdeburg, Jörkóping (Švédsko), Sydney, Haidelberg, Athény, Katovice, Padova, Paříž, 
Kodaň, Vídeň, St. Pölten atd. (Slovník Chagall) 

    
    
    

66   Ondrúšek František   (1861-1932) 
"Portrét muže s plnovousem" ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tužka, uhel, pastel, kvaš, značeno pozůstalostním razítkem na obou stranách, sběratelsky velmi 
vzácné, 45 x 38 (57 x 50)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Ondrúšek František  skvělý malíř a portrétista v evropském kontextu, včelař, narozen v Bystřici pod Hostýnem, kde také 
zemřel, pocházel z chudé obuvnické rodiny, studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, absolvent Akademie v Praze, 
Vídni, Mnichově a Benátkách, pobýval v Mnichově, v roce 1920 se vrátil do Bystřice, byl vyhledávaným portrétistou 
významných osobností z celé Evropy včetně Anglie, portrétoval presidenta Masaryka, malíře Bohumíra Jaroňka, Luďka 
Marolda, Vrchlického, Hlávku, České kvarteto, Jana Kubelíka, Jiřího Lobkovice, arcibiskupa Prečana, knížete Harracha, 
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Leoše Janáčka, řadu dalších světových osobností, jako bavorského krále a vladaře Luitpolda, Selone Watsona z Londýna, 
osobnosti z Peru atd., portrétoval mj. Leoše Janáčka, s nímž se později spřátelil, v muzeu Bystřice pod Hostýnem se 
dochovalo 28 dopisů a pohlednic, které napsal Janáček Ondrúškovi, v Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně je 
uschováno 23 dopisů Ondrúškových Janáčkovi, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii 
v Brně, výstavy v Praze, Ostravě, Kroměříži, Štramberku, Hodoníně, Orlové, Rožnově pod Radhoštěm, Chrudimi, účastnil 
se výstav v Gentu, Bruselu, Paříži, Londýně, Petrohradu, Moskvě, Rize, Vídni, Solnohradu, Mnichově, Berlíně, 
Düsseldorfu, Kolíně, Stuttgartu, Hamburgu, Drážďanech, jeho práce jsou významnou položkou každé sbírky (Toman, 
Lexicon of the CVA, Oficiální stránky města Bystřice pod Hostýnem) 

    
    
    

67   nesignováno    
"P ředjaří na kraji vesnice".............................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence se strukturou plátna, nedatováno, kolem poloviny minulého století, profesionální práce podle práce 
Blažíčka, 35 x 44 (45 x 54)  
Párová k následující položce č. 68.  Pochází z velké moravské sbírky 
 
  

    
    
    

68   nesignováno    
"Vesnice v začínajícím jaře"  ..........................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence se strukturou plátna, nedatováno, kolem poloviny minulého století, profesionální práce, 35 x 44 (45 x 54)  
Párová k předcházející položce č. 67.  Pochází z velké moravské sbírky 
 
  

    
    
    

69   nesignováno    
"Portrét jinocha"  ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signum nenalezeno, kvalitní práce, bohatý široký zlacený rám francouzského typu, 45 x 34 (60 x 49)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

    
    
    

70   Jambor Josef   (1887-1964) 
"Léto na Vysočině"  .........................................................................................................................................................  29 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1945, galerijní, sběratelská i reprezentativní práce, původní luxusní rám 
francouzského typu ve stříbrné barvě, jedinečná nabídka, jedna z nejkrásnějších krajinářských prací Jambora na trhu. Olej je pod 
sklem, je proto mimořádně dobře zachován. 45 x 60 (59 x 74)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Jambor Josef  malíř a grafik, narodil se na Vysočině, pražská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka 
u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 
ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 
zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku života v Praze odešel do Nového Města 
na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci života odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika 
obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních 
sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehož práce jsou stále ceněny (Toman, Slovník Chagall, 
Wikipedie, www stránky města Tišnova) 

    
    
    

71   Čuda Josef    
"Taneční výstup - Baletky" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
pastel, signováno, datováno 1971, mistrovský pastel malíře z Otrokovic, působivé a reprezentativní, 44 x 62 (72 x 90)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Do 98. aukce jsme od majitele získali 6 krásných pastelů a 2 oleje. Ze štítků na zadních stranách obrazů víme, že Čuda 
Josef bydlel ve Starých Otrokovicích. Zatím se nám nepodařilo získat bližší informace o tomto malíři (možná otci 
a synovi), ani od oslovených otrokovických rodáků či pamětníků. Uvítáme Vaše sdělení k tomuto zajímavému, 
ale neznámému autorovi 

    
    
    

72   Čuda Josef (?)    
"Portrét mladého muže"  ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
bravurní portrétní malba na plátně, signováno, nedatováno, patrně autoportrét, 52 x 38 (62 x 48)  
Pochází z velké moravské sbírky 
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73   Koudelka Josef   (1877-1960) 
"Dívka v kroji s košíkem zeleniny"  .............................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1920, velmi kvalitní profesionální práce, 60 x 42 (72 x 55)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Koudelka Josef  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka a Schwaigera, 
studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou, člen SVU 
Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní, patřil vedle Úprky a Frolky k předním folklórním 
malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

74   Dillinger Petr   (1899-1954) 
"Malí ř v krajin ě"  ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tužkou, kolem roku 1935, velký grafický list významného malíře a grafika, 42 x 61 (52 x 70)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Dillinger Petr  malíř, grafik, ilustrátor, studia na Akademii v Praze u Švabinského a Pirnera, dále studia v Paříži 
u Františka Kupky, nespočet prací, ilustrací a výstav, v cizině vystavoval na Saloně v Paříži, v Londýně, Benátkách, Vídni, 
Madridu, Lisabonu, Krakově, Varšavě, Sofii, Mexiku, Japonsku, ceny obdržel na výstavách v Los Angeles, v Chicagu 
a opět v Los Angeles atd. (Toman, dlouhý text ve Slovníku Chagall) 

    
    
    

75   Abels Patricio    
"Dv ě přítelkyně" ..................................................................................................................................................................  7 900 Kč  
olej (akryl) na plátně, signováno, po roce 2000, práce současného umělce velmi svérázného stylu, které vycházejí patrně ze 
slavného Bottera, působivé, 74,5 x 62,5 (84,5 x 72)  
  

    
    
    

76   Mervart Augustin   (1889-1968) 
"Horní Be čva"  ...................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1943, mohutný luxusní ručně řezaný rám francouzského 
typu, vedle Jambora (pol.70) představujeme dalšího skvělého moravského krajináře, jehož práce by neměly chybět v žádné sbírce, 
50 x 70 (75 x 94)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Mervart Augustin  významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora 
F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 
účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, 
včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

77   Čuda Josef (?)    
"Krasojezdkyn ě v manéži" .............................................................................................................................................  1 500 Kč  
pastel, signováno, datováno 1976, velmi kvalitní profesionální pastel, ve výřezu 32 x 50 (56,5 x 74)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Do 98. aukce jsme od majitele získali 6 krásných pastelů a 2 oleje. Ze štítků na zadních stranách obrazů víme, že Čuda 
Josef bydlel ve Starých Otrokovicích. Zatím se nám nepodařilo získat bližší informace o tomto malíři (možná otci 
a synovi), ani od oslovených otrokovických rodáků či pamětníků. Uvítáme Vaše sdělení k tomuto zajímavému, 
ale neznámému autorovi 

    
    
    

78   Čuda Josef    
"Rembrandt"  ........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 1966, kvalitní profesionální práce, 50 x 40 (61 x 51)  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

79   Havelka Roman   (1877-1950) 
"Světlo v lese" ....................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1910, jde o práci z cyklu "Podyjí", luxusní široký 
stříbřený rám francouzského typu, skvělá práce jednoho z čelných představitelů mařákovy školy, 50 x 66 (68 x 82)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Havelka Roman  malíř a grafik, narozen v Jemnici na Moravě, studium UMPRUM v Praze u E. C. Lišky, S. Suchardy, 
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F. Jeneweina, dále AVU v Praze v Mařákově krajinářské speciálce, cestoval po Itálii, dva roky žil v Bosně, motivy z cest 
zpracovával v ateliéru v Mnichově, usadil se v Bítově nad Dyjí, kde dle Tomana namaloval 3000 obrazů, významný 
představitel mařákovy školy, bohatě zastoupen v Národní galerii, velmi žádaný malíř v období první republiky, o čemž 
svědčí i počty děl uvedené v Tomanovi (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

80   Placatka Ladislav   (1923-1986) 
"Barokní mechanismy"  .................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, velká, mimořádně vysoce reprezentativní práce, jedna z nejlepších svébytného malíře 
tvořícího ve stylu poetické imaginace, 150 x 120 (165 x 135)  
  

Placatka Ladislav  malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze, 
původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci (Slovník Chagall) 

    
    
    

81   Overnijol J. (?)    
"D ům ve městě"  ...................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, přečtení podpisu nemusí být přesné, velmi kvalitní práce, původní 
umělecký rám, 40,5 x 30,5 (54,5 x 44,5)  
Pochází z pozůstalosti české paní, která žila od roku 1925 v Holandsku 
  

    
    
    

82   Čuda Josef    
"Cvi čenka s obručí"  ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
velmi kvalitní pastel, signováno, datováno 1976, zajímavá práce české moderny sedmdesátých let, ve výřezu 48 x 30,5 (73 x 50,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Do 98. aukce jsme od majitele získali 6 krásných pastelů a 2 oleje. Ze štítků na zadních stranách obrazů víme, že Čuda 
Josef bydlel ve Starých Otrokovicích. Zatím se nám nepodařilo získat bližší informace o tomto malíři (možná otci 
a synovi), ani od oslovených otrokovických rodáků či pamětníků. Uvítáme Vaše sdělení k tomuto zajímavému, 
ale neznámému autorovi 

    
    
    

83   Čuda Josef    
"Postavy v lese" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kvalitní pastel, signováno, datováno 1978, další sběratelský pastel, ve výřezu 57 x 40 (90 x 68)  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

84   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 
"D řevěnice mezi stromy" .................................................................................................................................................  5 500 Kč  
luxusní galerijní barevný dřevoryt, signováno, kolem roku 1908, jeden z pověstné série dřevorytů z cyklu "Valašsko", původní 
pasparta, zarámováno pod sklem, sběratelsky vzácný list, ve výřezu 38,5 x 51,5 (59 x 70,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Jaroněk Bohumír  vynikající malíř a grafik, autodidakt, rodák ze Zlína, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil 
a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy 
a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř 
vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

85   Číhák František   (1907-) 
"Praha s chrámem sv. Mikuláše" ...................................................................................................................................  500 Kč  
litografie, signováno, datováno 1945, kvalitní původní adjustace, 35 x 54 (42,5 x 61,5)  
Párová k následující položce č. 86 
  

Číhák František  malíř, narozen v Praze, vyučený litograf, žák Akademie v Praze (Toman, Slovník Chagall) 
    
    
    

86   Číhák František   (1907-) 
"Praha - Malá strana"  .........................................................................................................................................................  500 Kč  
litografie, signováno, datováno 1945, kvalitní původní adjustace, 35 x 54 (42,5 x 61,5)  
Párová k předcházející položce č. 85 
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Číhák František  malíř, narozen v Praze, vyučený litograf, žák Akademie v Praze (Toman, Slovník Chagall) 
    
    
    

87   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 
"Valašská vesnice mezi borovicemi" ..........................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní tříbarevný dřevoryt, signováno, kolem roku 1910, z cyklu "Valašsko", bez pasparty pod sklem, široký rám 
francouzského typu, 51 x 71 (65,5 x 85,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Jaroněk Bohumír  vynikající malíř a grafik, autodidakt, rodák ze Zlína, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil 
a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy 
a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř 
vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

88   Oliva Viktor   (1861-1928) 
"Libuše ve Vltavě u Vyšehradské skály" ..............................................................................................................  26 000 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno monogramem VO., kolem roku 1900, obrazu by prospělo vyčištění a drobná restaurace, 
53,5 x 42,5 (67,5 x 54)  
  

Oliva Viktor  skvělý malíř, kreslíř, ilustrátor, navrhoval plakáty a knižní vazby, žák pražské a vídeňské akademie, studia 
dále v Mnichově a Paříži, proslulý ilustrátor výletů pana Broučka, pracoval pro pražské nakladatelství Jan Otto, byl 
redaktorem obrazové části časopisu Zlatá Praha, zastoupen v řadě světových galerií, široké zastoupení v Národní galerii, 
zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie, lze jej řadit po bok Marolda (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

89   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 
"Štramberk"  ..........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský tříbarevný dřevoryt, signováno, před rokem 1910, z cyklu "Valašsko", dřevoryt není v paspartě a není pod sklem, proto 
jsou na okrajích mimo obraz stopy po vlhkosti, 69 x 54 (77,5 x 62)  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

90   Vajce Stanislav   (1935-) 
"Tajemný kraj" .................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitové desce, signováno, kolem roku 1965, vzadu štítek ČFVU, vynikající práce významného autora 
druhé poloviny minulého století, na trhu se vyskytuje minimálně, 59 x 78,5 (62 x 81,5)  
  

Vajce Stanislav  malíř, grafik, sochař, narozen v Klatovech, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a malířský ateliér u J. 
Nováka a A. Fišárka na VŠUP v Praze, od roku 1987 žije v Německu, byl často oceňován na mezinárodních uměleckých 
soutěžích, množství výstav doma i v zahraničí, u nás zastoupen v Moravské galerii v Brně (Slovník Chagall) 

    
    
    

91   Čuda Josef    
"Cvi čící dívčí akty"  ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký kvalitní pastel, signováno, datováno 1977, svou velikostí reprezentativní, ve výřezu 84 x 38 (118 x 69,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Do 98. aukce jsme od majitele získali 6 krásných pastelů a 2 oleje. Ze štítků na zadních stranách obrazů víme, že Čuda 
Josef bydlel ve Starých Otrokovicích. Zatím se nám nepodařilo získat bližší informace o tomto malíři (možná otci 
a synovi), ani od oslovených otrokovických rodáků či pamětníků. Uvítáme Vaše sdělení k tomuto zajímavému, 
ale neznámému autorovi 

    
    
    

92   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 
"Z valašského muzea v přírodě"  ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno vpředu i vzadu, vzadu ještě autorovou rukou datace 1932, název a sdělení, že jde 
o původní dřevoryt, výborný stav, na naších aukcích poprvé, 19,5 x 15,5 (34,5 x 29,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

93   Čuda Josef    
"Baletka v piruet ě"  ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký kvalitní pastel, signováno, datováno 73, další z velkých reprezentativních prací malíře z Otrokovic, 88 x 62 (97 x 70)  
Pochází z velké moravské sbírky 
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94   Lukášek Alois   (1911-1984) 
"Stará lípa"  ...............................................................................................................................................................................  600 Kč  
bravurní kombinovaná technika - uhel, tempera, akvarel, signováno, kolem roku 1960, vzadu popis a razítko: Zasloužilý umělec, 
adjustováno v plátěné paspartě pod sklem, okraje textilní páska, příjemná komorní práce, ve výřezu 17 x 12 (26 x 21)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Lukášek Alois  malíř, knižní ilustrátor, studia na pražské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ 
v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., žil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav 
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

95   Krasický Marcel   (1898-1968) 
"Krojované dívky sp řádající len ve světnici" ......................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, velká mimořádně kvalitní a reprezentativní práce, luxusní rám 
francouzského typu, luxusní celek, 59,5 x 94,5 (82,5 x 116)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

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) 

    
    
    

96   Zorn S.    
"Žena před vesnickým domem" ...................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na upraveném řídkém plátně, signováno, kolem roku 1925, kvalitní profesionální práce, 33,5 x 26 (44 x 36,5)  
  

    
    
    

97   Otipka Jindřich   (1921-1986) 
"Zamyšlená - Sedící ženský akt" ..................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1960, výborná práce žáka Baucha a Filly, 47 x 37 (54,5 x 45)  
  

Otipka Jind řich  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) 

    
    
    

98   Konůpek Jan   (1883-1950) 
"Zjevení"  ....................................................................................................................................................................................  600 Kč  
lept, signováno, kolem roku 1915, práce významného malíře, grafika a ilustrátora, 32 x 22 (40 x 29,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Konůpek Jan  významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec, studia na ČVUT v Praze 
u prof. Kouly a Schultze, dále na pražské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika De Piana, jeden 
z nejvýznamnějších českých malířů počátku století, vystavoval prakticky na všech výstavách spolku Mánes i spolku 
Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU, široké zastoupení v Národní galerii Praha, zastoupen v galeriích po celém světě, řada 
ocenění, jeden z nejvýznamnějších českých malířů počátku století (dva celostr. sloupce v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    
    
    

99   Lenbach von Franz   (1836-1904) 
"Portrét orientální princezny" ...................................................................................................................................  48 000 Kč  
mistrovský olej plátně, signováno, nedatováno, druhá polovina 19. století kolem roku 1880, 66 x 52,5 (78 x 64,5)  
  

Lenbach von Franz  německý malíř, narozen v Bavorsku  - Schrobenhausen, zemský okres Neuburg-Schrobenhausen, 
jeho otec byl zedník a zpočátku se zdálo, že mladý Franz půjde v jeho šlépějích, dokonce nastoupil ke studiu 
na polytechniku v Augsburgu. Avšak potom se seznámil s pracemi malíře Johanna Baptisty Hofnera a prohlédl si galerie 
v Augsburgu a Mnichově a padlo konečné rozhodnutí o dráze malíře. Střídal pobyty v Paříži, Mnichově, Itálii, Španělsku, 
pracoval v různých ateliérech, často maloval na zakázku kopie, např. Velazqueze. Vlastní práce vystavoval v Paříži, Vídni 
a Mnichově, v roce 1900 získal cenu Grand Prix v Paříži. Uváděn ve světových katalozích, ceny jeho obrazů se pohybují 
kolem 13 000 eur (Wikipedia, ADEC). V ARTPRICE zaznamenáno 129 prodejů kreseb a 330 prodejů olejomaleb 

    
    
    

100   neznámý autor    
"Lovecká scéna v krajině"  ...........................................................................................................................................  95 000 Kč  
velký reprezentativní goblén - tapiserie, signum nenalezeno, 18. století, patrně vlámská práce, goblén je vsazen do dřevěného rámu 
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z hnědého masivu, část bordury je krytá rámem, zadní strana je podložená podšívkou, velmi dobrý stav, rozměr s rámem 191 x 210  
Vhodné využití pro zámek resp. do reprezentativních prostor. Pochází z významné kolekce 
  

    
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 101 - 120 

 

101    Váza ..................................................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo hutní, kouřové a tyrkysové, Čechy, kolem roku 1965, pod vlivem Expo 58, energeticky nesmírně náročná výroba, v poslední 
době zaznamenáváme prudký cenový nárůst hutního skla, výška 28cm  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

102   Jách K. - Veselá P.    
Těžítko na stůl ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo bezbarvé čiré, olovnaté, ručně broušené a řezané, námět "Toronto", nálepka ŽBS - BOHEMIA GLASS HAND CUT LEAD - 
MADE IN CZECHOSLOVAKIA, signováno K. Jách a P. Veselá, pěkný kousek uměleckého skla, 13 x 11  
    
    
    

103   Cukřenka na krátké nožce ...................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo čiré, broušené, podstavec ve stříbrné montáži, po roce 1950, výborný stav, ryzost stříbra 835, hmotnost 440g btto 
výška 10cm, průměr 13,5cm  
K dispozici atest puncovního úřadu na stříbro 
    
    
    

104   Forma - tvořítko na máslo .......................................................................................................................................  400 Kč  
řezba ve dřevě, květinový dekor, tradiční a vyhledávaný předmět lidového umění, Čechy, 19. století 
větší verze na 0,5kg másla, 20 x 12 x 5,5  
    
    
    

105  Figurka "Číňan hrající na loutnu"  ......................................................................................................................  200 Kč  
cín, minulé století, možno použít jako těžítko, výška 5cm  
    
    
    

106  Svícen malý ......................................................................................................................................................................  200 Kč  
cín, ve tvaru "Andělíčka", vánoční motiv, výška 6,5cm  
    
    
    

107  Figurka "Velbloud"  ....................................................................................................................................................  150 Kč  
cín, minulé století, klasická cínová hračka, výška 5,5cm  
    
    
    

108  Sklenice na sekt na vysoké stopce..........................................................................................................................  200 Kč  
sklo čiré a fialové, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 16cm  
    
    
    

109   Macháček Z. - Šulaná L.    
Těžítko na psací stůl ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, olovnaté, broušené a řezané, motiv "Moulin Rouge", nápis PARIS, signováno Z. Macháček a L. Šulaná 
značeno nálepkou ŽBS - BOHEMIA GLASS HAND CUT LEAD - MADE IN CZECHOSLOVAKIA, kolem roku 1970 
výška 15,5cm, šířka 13 cm  
    
    
    

110   Šálek s podšálkem ........................................................................................................................................................  500 Kč  
jemný porcelán, bohatě ručně malovaný a zdobený plastickým dekorem orientálních draků, značeno, kolem poloviny minulého 
století, luxusní provedení, velmi dobrý stav,   
    
    
    

111    Vázička ............................................................................................................................................................................  450 Kč  
měkký porcelán - biskvit, ručně malovaný, figurálně zdobený motivem dámy s koněm u stromu, Čechy, minulé století, výška 15cm  
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112   Figurka "Vítek - Vítkovice"  ................................................................................................................................  1 500 Kč  
postava Vítka je kombinace nerez oceli, mosazi a mědi, podstavec tvoří nepravidelný šestiúhelník z plexiskla, jedná se o reklamní 
figurku Vítkovických železáren kolem roku 1965, výška 16cm  
    
    
    

113   Sítko na čaj s podstavcem ........................................................................................................................................  250 Kč  
kov silně stříbřený, značeno QIST, minulé století, zachovalé, výška 4,5cm  
    
    
    

114  Trojváza závěsná .......................................................................................................................................................  1 700 Kč  
majolika ručně malovaná, tvar tří vztyčených ryb s otevřenými tlamami - otvory pro květiny, značeno čísly, kolem roku 1925, lze 
použít i na popínavé vodní rostliny, ojedinělé, výška 20cm, průměr 20cm  
    
    
    

115  Džbánek ............................................................................................................................................................................  600 Kč  
kamenina anglická, bohatě zdobená čínským dekorem, značeno MASON'S PATENT IRONSTONE CHINA, 19. století, sbírkový 
a muzeální kus, restaurováno, výška 11cm  
    
    
    

116  Šálek s podšálkem ......................................................................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán ručně malovaný motivem růží, Čechy, kolem roku 1840, velmi dobrý stav, kvalitní sbírkový kus, skvělá nabídka, výška 
šálku 7cm, průměr 10,5cm, průměr podšálku 14cm  
    
    
    

117  Miska odkládací ............................................................................................................................................................  950 Kč  
porcelán ve tvaru pravidelného osmiúhelníku, značeno KOENIGSZELT, první polovina minulého století, reklama na porcelánové 
výrobky firmy HEINRICH - KOENIGSZELT, sbírkový kus, průměr 14cm  
    
    
    

118   Cukřenka - dóza s víkem .......................................................................................................................................  1 200 Kč  
keramika ručně malovaná, bohatě zdobená rozpitými glazurami, značeno, čtvercový půdorys, kolem roku 1925, luxusní provedení 
i stav, výška 14cm, půdorys 15 x 15  
    
    
    

119   Kučera Jaro   (1885-1950) 
"Souboj tetřevů"  .................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
gobelín slavné valašsko - meziříčské gobelínové manufaktury, signováno vetkaným K, značeno vetkanými písmeny MGM, kolem 
roku 1920, galerijní a muzeální kus, 105 x 96  
Dnes stojí jeden čtvereční metr takové práce cca 90 000 Kč 
  

Kučera Jaro  malíř, 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) 

    
    
    

120   Tichý Luděk   (1925-) 
Plastika "Robot - RUR"  ................................................................................................................................................  75 000 Kč  
malované dřevo a kov, signováno, druhá polovina minulého století, mistrovská galerijní plastika, monumentální práce vycházející 
z kubismu, náročná a ojedinělá práce, výška 82cm, šířka 50cm, hloubka 30cm  
Zakoupeno na výstavě autora v Galerii Vincence Kramáře 1998 
  

Tichý Lud ěk  sochař, malíř, grafik, kreslíř, narozen v Praze, studoval u J. Švába na SPŠ grafické v Praze a na AVU 
v Praze, orientoval se na sochařskou práci ve dřevě, převažují sakrální náměty, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý 
výčet v Lexiconu, zastoupen v Národní galerii Praha, v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (Slovník Chagall, 
Lexicon of the CVA) 
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OBRAZOVÁ ČÁST pol. 121 - 160 

 

121   Hausmannová Amélie   (1862-1920) 
"Krajina s cestou a vysokým stromem".................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na kartonu, signováno monogramem A.H., majitel upřesnil, že jde o Amélii Hausmannovou, 
velmi kvalitní práce před rokem 1920, 39 x 34 (57 x 51)  
  

Hausmannová Amélie  malířka a grafička, narozena v Budapešti, zemřela v Praze, studovala v Paříži, Mnichově a Rusku, 
tvořila převážně v Praze (Toman) 

    
    
    

122   Kiyonaga Torii   (1752-1815) 
"Zábava - japonská figurální scéna" .........................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný japonský dřevořez, signováno, vzadu štítek v angličtině s bližším určením autora, 19. století, skvělý 
sběratelský i muzeální kus, 19,5 x 30,5 (21,5 x 32)  
  

Kiyonaga Torii  autor dřevořezů, knižní ilustrátor a malíř z Edo (historické jméno Tokia), pocházel z rodiny knihkupce. 
Jeho nejranějšími díly byly herecké portréty (yakushae) a knižní ilustrace. Od roku 1775 se věnoval vyobrazení krásek 
(bijinga) ve stylu Isody Koryusaie a Kitaa Shigemasy. V osmdesátých letech se stal nejvýznamnějším 
a nejvyhledávanějším autorem bijinga, výrazně ovlivnil své současníky (Katsukawa Shuncho, Kitagawa Utamaro) 
a prostřednictvím svých žáků i své následovníky, známá jsou i jeho alba s erotickými výjevy (shunga). Patří 
k nejznámějším a nejvyhledávanějším autorům zlatého věku ukiyoe ( http://www.daimyo.cz) 
 
Pro Japonce EDO není jen historické jméno jejich hlavního města. Podobně jako renesanční Benátky pro Italy, 
viktoriánský Londýn pro Brity či Divoký západ pro Američany, pro Japonce Edo znamená silné pouto s tradiční japonskou 
kulturou. Nezastupitelnou roli zde má kresba zachycující výjevy z denního života, specielně i dřevořez UKIYOE 
(http://www.us-japan.org/edomatsu/) 
 
Termín ukiyoe - volně přeloženo obrázky prchavého světa - označuje barevný dřevořez, který zachytává životní styl doby 
Edo (1615 - 1868), především krásné ženy a slavné herce divadla kabuki. Za zlatý věk japonského dřevořezu se považuje 
období padesáti let od roku 1765, kdy se prvně užil vícebarevný brokátový tisk nishikie, až do roku 1815, kdy mistři školy 
Utagawa zformovali nový styl dřevořezu, který pak dominoval produkci ukiyoe v 19. století. Za mistry ukiyoe jsou 
považováni Utagawa Toyokuni, Kitagawa Utamaro, Katsukawa Shunshó a Hosoda Eishi, jejichž díla se ve světě vyskytují 
velmi vzácně. Mezi množství jejich současníků, žáků a následovníků, jako byli Katsukawa Shun'ei, Shunkó, Shunsen, 
Utagwa Toyoharu, Toyohiro, patří i Torii Kiyonaga. Velká výstava japonského umění byla uspořádána na přelomu roku 
2004/2005 v Galerii umění v Chebu (http://www.galeriecheb.cz) 
 

    
    

123   neurčeno    
"Divoké husy a slunce" .....................................................................................................................................................  5 800 Kč  
barevný japonský dřevořez a kvaš, signováno, 19. století, skvělý sběratelský a muzeální kus, 35 x 18 (36,5 x 20)  
  

    
    
    

124   neurčeno    
"M ěsíc a kvetoucí větev sakury"  ..................................................................................................................................  5 800 Kč  
barevný japonský dřevořez a kvaš, signováno, 19. století, skvělý sběratelský a muzeální kus, 35 x 18 (36,5 x 20)  
  

    
    
    

125   neurčeno    
"Exoti čtí ptáci na kvetoucí větvičce" .........................................................................................................................  5 800 Kč  
barevný japonský dřevořez a kvaš, signováno, 19. století, skvělý sběratelský a muzeální kus, 35 x 18 (36,5 x 20)  
  

    
    
    

126   Vaňáč Otakar   (1878-1955) 
"Zátiší s jablky"  ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1950, kvalitní dobový rám, 29 x 39,5 (39 x 49,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Vaňáč Otakar  grafik, malíř, narozen v Děčíně, studoval na Akademii v Praze u Hynaise v letech 1898-1902, několik 
samostatných výstav, zabýval se i portréty - Komenský, Štefánik, Masaryk, Mácha atd. (Toman, Slovník Chagall) 
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127   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Krajina s rybníkem"  .......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1929, práce ještě pod vlivem Nejedlého krajinářské školy, ve výřezu 20 x 27,5 (37 x 43)  
  

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) 

    
    
    

128   Rožánková - Drábková Marta   (1882-) 
"Zima v Beskydech" ..........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1925, kvalitní práce krajinářky mařákovy školy, žákyně Kalvody, 37 x 46,5 (49 x 58,5)  
  

Rožánková - Drábková Marta  malířka, narozena ve Zbuzanech u Prahy, studovala na UMPRUM v Praze a soukromě 
v krajinářské škole Al. Kalvody, představitelka mařákovy školy, členka KVU Aleš, učila v Praze, později se usadila 
v Olomouci, v Tomanovi zabírá výčet jejích výstav přes polovinu celostránkového sloupce, mimo jiné vystavovala od roku 
1932 pravidelně v Paříži na Salon d'automne, dále v Buenos Aires, v Pitsburgu, Athénách, v řadě měst USA, zastoupena 
ve sbírkách GVU v Ostravě, MU v Olomouci a GVU v Hradci Králové (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

129   Lászlöffy E.    
"Krojované dívky na louce" ...........................................................................................................................................  1 800 Kč  
kvalitní olej na plátně, signováno, datováno 1920, 35 x 45 (44 x 54)  
  

    
    
    

130   Veris - Zamazal Jaroslav   (1900-1983) 
"Krásná dívka s korálovou náušnicí" .....................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, datováno PARIS 1941, unikátní ručně řezaný rám, mimořádná práce, 
mimořádný celek, cenu samostatného rámu odhadujeme na 25 000 Kč, 52 x 41 (73 x 63)  
  

Veris - Zamazal Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, narozen ve Vsetíně, žák pražské akademie 
u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval 
v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ARTDEKA, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších 
evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře (mimořádně dlouhý výčet jeho prací 
a výstav v Tomanovi, slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web "Valašské Athény") 

    
    
    

131   Hlavsa Jaromír   (1908-1973) 
"Hry chlapc ů při pasení husí" ......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, zajímavá a kvalitní práce, 36 x 52 (50 x 66)  
  

Hlavsa Jaromír  malíř, grafik, divadelní a filmový kritik, narozen ve Kdyni na Šumavě, studoval na UMPRUM v Praze, 
dále soukromě u A. Kalvody a R. Vejrycha, kromě obrazů krajin a portrétů se věnoval knižní a reklamní grafice, plakátové 
tvorbě, navrhoval interiéry a divadelní výpravy, zastoupen v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

132   Drtikol František   (1883-1961) 
"Kopcovitá krajina se stromy"  ..................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1946 (?), typická malířská práce významného umělce světově proslulého skvělými fotografiemi, vedle 
mystických figurálních maleb patří právě jeho krajiny mezi sběratelsky žádané práce, výborná nabídka, Drtikolova malířská díla se objevují 
již velmi vzácně. 24 x 35,5 (32,5 x 44)  
 

Drtikol František  světově proslulý český fotograf první poloviny 20. století, znám je i jako malíř, v roce 1935 prodal svůj 
fotoateliér a začal se plně věnovat malování, v poslední době stále roste poptávka po jeho obrazech a razantně rostou 
i jejich ceny (Slovník Chagall) 

    
    
    

133   Naske František Xaver   (1884-1959) 
"R ůžena Nasková v lyžařském úboru" .....................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, kolem roku 1925, kvalitní práce významného autora, manžela slavné herečky, 50 x 29 (62 x 41)  
  

Naske František Xaver  malíř, grafik, narozen v Praze, soukromá studia u malířů Slabocha a Reisnera, potom na pražské 
akademii u Roubalíka a Schwaigera, obdržel stipendium za portrét lidového satirika L. Šmída, díky němuž absolvoval 
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studijní cestu, v Londýně studoval portrét 18. století, vytvořil řadu portrétů uměleckých osobností, výstavy doma 
i v zahraničí (vynikající reference v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    
    
    

134   Reynolds Joshua   (1723-1792) 
"D ěvčátko v modrých šatech se psem - Miss Harris" ......................................................................................  12 000 Kč  
barevná grafika na stříbřené kovové desce, desku ryl Joseph Grazer, 19. století, luxusní adjustace v černém holandském rámu, 
velmi efektní a působivé, skvěle vybarveno, 19 x 15 (39 x 34,5)  
  

Reynolds Joshua  anglický malíř historických, alegorických a žánrových obrazů, nejúspěšnější anglický portrétista 
18. století, především ženských a dětských podobizen (Malá čs. encyklopedie) 

    
    
    

135   Rolín Viktor   (1887-1942) 
"Krajina se stromy a mraky"  ........................................................................................................................................  9 800 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno, kolem roku 1935, výborná práce galerijní úrovně významného autora, vzadu razítko 
Choděrovy galerie v Praze, 20 x 30 (29 x 38,5)  
  

Rolín Viktor  malíř a grafik, narozen ve Varšavě, studia na malířské akademii v Petrohradě a v Mnichově u profesora 
Sambergera, zastoupen v řadě významných sbírek, zemřel v koncentračním táboře Mauthausenu (Toman) 

    
    
    

136   Rosecke J.    
"Usedlost s koněm v zimní noci" ..................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1923, kvalitní a působivá práce, 38 x 51 (43 x 57)  
  

    
    
    

137   Janeček Ota   (1919-1996) 
"Krmení ptá čat - Jaro 1954" .........................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, datováno 1954, papír má uprostřed dole ochranný slepotisk, mimořádně vzácná 
grafika jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 20. století, 27 x 30,5 (30 x 34)  
  

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, 
loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, 
SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupen v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci 
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

138   Hauptmann - Sedláček Jaromír   (1899-) 
"Hlídka ČSL. dragounů"  ................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, práce mařákovy školy galerijní úrovně, ručně řezaný dobový rám, 50 x 65 (65 x 78)  
  

Hauptmann - Sedláček Jaromír  malíř, krajinář a ilustrátor, narozen v Praze, žák Josefa Ullmanna, absolvent české 
vysoké školy technické v Praze, studijní cesty po Francii, Itálii, Belgii a Německu (Toman) 

    
    
    

139   Černý Václav   (1872-) 
"V ruském zajetí - Základ Legií"  ..............................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1915, vysoce kvalitní obraz po stránce umělecké, reprezentativní 
i dokumentační, pochází z doby kdy byl autor v ruském zajetí, luxusní, ručně řezaný rám francouzského typu, 55 x 70 (72 x 87)  
  

Černý Václav  malíř, studia na vídeňské akademii u profesora Bergra, před válkou žil ve Vídni, kde maloval hlavně 
pro kostely a divadla, za války byl čtyři roky v ruském zajetí, od roku 1920 žil a tvořil na Moravském Slovácku (Toman) 

    
    
    

140   Fuzzi (?)    
"Pařížský bulvár"  ............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, po polovině 20. století, velká dekorativní reprezentativní kopistická malba, skvělá cenová nabídka 
100 x 160 (126 x 186)  
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141   Tomek Antonín   (1908-1978) 
"Kytice gladiol ve džbáně"  .............................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1965, vzadu dedikace z roku 1967, velká reprezentativní bohatá kytice, 80 x 60 (98 x 78)  
  

Tomek Antonín  malíř, hudebník, pedagog, narodil se v Horních Nětčicích v okrese Přerov, zemřel v Ostravě, studoval 
na pedagogické škole v Brně, působil v Novém Hrozenkově a v Týnci na Břeclavsku, na Slovácku založil dva pěvecké 
sbory, náměty mnoha obrazů čerpal z Valašska a Záhoří, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách 
GVUO pořádané v ostravském Domě umění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny 
v Olomouci) 

    
    
    

142   Čaplovič Pavol   (1928 ?-) 
"Jaro vo Veľkej Studenej dolině - Vareškové pleso" .........................................................................................  2 400 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 14.5.1963, vzadu štítek s popisem a potvrzením originality díla, působivá profesionální práce, 
55 x 70 (74 x 89)  
  

Čaplovič Pavol  malíř, výtvarník žijící v Kežmarku 
 
"Pozvánka na výstavu 
História vmaľovaná do obrazov, príroda, ľudia. Úžasné momenty zachytené na plátnach z ateliéru Pavla Čaploviča 
nenechajú návštevníkov jeho výstavy bez komentára. Amatérsky umelec vo svojich dielach zachytil s detailom 
profesionála obyčajné, nevšedné i významné udalosti nielen z histórie města Kežmarok. Veď už jako 19-ročný namaľoval 
na objednávku města veľkoformátové obrazy, ktoré kedysi zdobili mestskú radnicu, dnes sa nachádzajú v kežmarských 
školách. Výstavu diel kežmarského umelca Pavla Čaploviča si môžu milovníci výtvarného umenia a priaznivci 
krajinkárskych motívov, ale i portrétov, pozrieť vo výstavných priestoroch Múzea Kežmarok, na ulici Dr. Alexandra 
do 7. novembra 2008. Výstava sa koná při príležitosti umelcových osemdesiatych narodenín." (Převzato z Oficiálních 
stránek města Kežmarok - http://www.kezmarok.sk/obcan/kultura/noviny_kezmarok.htm) 

    
    
    

143   Lehmann P.    
"P řed bouří u mořského útesu" .................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, mohutný luxusní široký rám, velký reprezentativní obraz, velmi dobrý 
stav, jen cena rámu je vyšší než vyvolávací cena této položky, 95 x 124 (121 x 154)  
Skvělá cenová nabídka 
    
    
    

144   nesignováno    
"Žluté a červené květy"  .......................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na plátně lepeném na kartonu, kolem roku 1920, komorní práce v širokém zlaceném rámečku, 12 x 12 (23,5 x 24,5)  
    
    
    

145   Krol    
"Podzim pod hradem Trosky"  ......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, špatně čitelně, datováno 27.9.1929, nerámováno, 62 x 100  
    
    
    

146   Truhlář    
"Jarní tání"  ............................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně, signováno, práce vychází z Blažíčka, jde patrně o Bedřicha Truhláře nar. 1912, absolventa Akademie Les Beaux 
v Paříži, který žil v Ostravě - Vítkovicích, kvalita tomu odpovídá, první polovina minulého století, 90 x 100 (104 x 114)  
    
    
    

147   Muchová - Tesařová Eva    
"Slunečnice"  ..........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1968, vzadu štítek Díla, rámováno v paspartě pod sklem, 48 x 46 (67 x 63,5)  
    
    
    

148   Zikmund František   (1893-) 
"Zátiší s citronem a černou láhví"  ...............................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno vzadu na rámu 1953, vzadu štítky svazu a další, mohutný zlacený rám, velmi 
kvalitní zátiší, 49,5 x 37 (74 x 61)  
  

Zikmund František  studium na pražské akademii u Pirnera, dále studoval v Itálii a Dalmácii, obdivovatel Kavána, řada 
výstav v Topičově saloně, široce zastoupen v Národní galerii (Toman) 
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149   Kühnhacklová    
"Kytice r ůží ve skleněné váze" ......................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, náročný stříbřený rám, patrně jde o malířku porcelánu z Karlových Varů, velmi 
kvalitní, 60 x 50 (77x 67)  
    
    
    

150   Král Jaroslav   (1883-1942) 
"Stojící ženský akt s draperií" .................................................................................................................................  545 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole Jar. Král 1936, skvělá práce, zároveň i skvělá investiční nabídka 
78,5 x 61 (86 x 68) 
 
K obrazu přiložen odborný posudek zpracovaný PhDr. Jiřím Hlušičkou, největším znalcem díla Jaroslava Krále, autorem 
monografie o tomto umělci. V posudku je jednoznačné potvrzení pravosti díla a další konstatování  
"… tuto olejomalbu lze jednoznačně zařadit k typickým figurálním kompozicím Královy nedlouhé vývojové fáze přibližně z let 1935-1937…  
Tento dosud nepublikovaný obraz představuje zajímavý a logický článek malířského vývoje Jaroslava Krále a rozšiřuje naši znalost 
o tvůrčím úsilí tohoto moderního tvůrce…", potud dr. Hlušička 
  

Král Jaroslav  studia na UMPRUM v Praze u Preislera, Suchardy a na AVU u Hynaise, skvělý moderní, mimořádně 
ceněný český malíř první poloviny 20. století, jeden z čelních představitelů české kubistické školy, řada monografií, široké 
zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Nová encyklopedie českých výtvarných umělců) 

    
    
    

151   Vernet - Schroeder    
"Rybá ř na břehu"  ...............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
rytina na ručním papíře, ryl Schroeder, podle malby Verneta, značeno v desce, papír značen slepotiskem, 19. století, vzadu text 
Galerie Hořejš v Praze z roku 1946, širší dubový rám, 36 x 51 (45 x 61)  
  

    
    
    

152   Vořechová - Vejvodová Marie   (1889-1974) 
"Nástup do práce" ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na plátně, signováno, datováno 1938, dokumentární hodnota, vzadu text autorky, včetně ceny, 
která byla neuvěřitelných 5 000 Kč, 60 x 74 (65 x 79)  
Na obraze zachycen starý a nový obchodní dům ve Zlíně, dav lidí směřuje k hlavní tovární bráně 
  

Vořechová - Vejvodová Marie  malířka, ilustrátorka, grafička, keramička v Praze, narodila se v Březnici u Zlína, studium 
na UMPRUM v Praze u Schüssera a Schikanedera, časté pracovní cesty na Slovensko, ve třicátých a čtyřicátých letech 
vystavovala na členských výstavách Umělecké besedy, v roce 1955 byla zastoupena na III. Přehlídce československého 
výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz československých výtvarných umělců, v roce 1927 na výstavě Žena a umění 
a na dalších (Toman, katalog Muzea umění Olomouc) 

    
    
    

153   Kojan Jan   (1886-1951) 
"Zátiší se zeleninou" ..........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, skvělá práce vynikajícího malíře, známého zejména obrazy 
jihočeských rybníkářů, 70 x 51 (84 x 64,5)  
  

Kojan Jan  malíř, sochař, studia na keramické škole v Bechyni, UMPRUM v Praze u profesora Maška, dále pražská 
akademie u Dítěte, Hofbauera, Hynaise, v sochařském ateliéru Šalouna a Wurzla, školu ukončil v ateliéru Krattnera, řada 
výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

154   Ullrych Bohumil   (1893-1948) 
"Čejetice - U pumpy" ........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej - tempera, signováno, datováno 1940, vzadu text a razítko "Výstava v Pošově galerii", kvalitní práce kvalitního 
malíře, 55 x 70 (74 x 89)  
  

Ullrych Bohumil  malíř krajinář a figuralista, narozen ve Velkém Boru u Horažďovic, řada výstav (Toman) 
    
    
    

155   Barnet - Směšný Josef Václav   (1907-1990) 
"Karl ův most" ......................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, kvalitní práce malíře, který si na radu F. Tichého změnil jméno na Barnet a takto je 
znám z řady výstav a aukcí, luxusní rám francouzského typu, 63,5 x 88,5 (79,5 x 104)  
  

Barnet - Směšný Josef Václav  malíř, kreslíř, restaurátor, vlastním jménem Směšný, narodil se v Bludově, studia na AVU 
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Praha u Loukoty, Obrovského, Švabinského, v Paříži na École du Louvre u Františka Kupky, na radu Františka Tichého 
změnil později jméno na Barnet, člen Svazu výtvarných umělců, Skupiny pražské památkové péče, Jednoty výtvarných 
umělců, ČFVU, ve třicátých a čtyřicátých letech žil a tvořil v Paříži, po válce u nás, řada výstav, zastoupení v Národní 
galerii, skvělý malíř dosahující vysokých cen (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

156   neurčeno    
"T ěžký život na Ostravsku" ...........................................................................................................................................  4 500 Kč  
kvalitní olej na plátně, signováno patrně Holas, nedatováno, patrně převzatý námět, přesto velmi kvalitní a působivý obraz, kvalitní 
dobový rám, 60 x 70 (65 x 74)  
  

    
    
    

157   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Postavy v prosluněném interiéru"  .........................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, publikováno v monografii o Dvorském, velký reprezentativní obraz 
nesporné galerijní hodnoty, 73 x 100 (85 x 114)  
  

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) 

    
    
    

158   Dalí Salvador   (1904-1989) 
"Divoký k ůň s jezdcem" ................................................................................................................................................  17 500 Kč  
barevný grafický list, signováno, nedatováno, luxusní umělecká adjustace, ve výřezu 58 x 65 (92 x 95)  
  

Dalí Salvador  španělský malíř a kreslíř, umělecky působil v oblasti filmu a fotografie, tvořil i plastiky, činný ve Francii 
a USA, slavný surrealista (Malá čs. Encyklopedie, Wikipedie) 

    
    
    

159   Wagner Ladislav Mario   (1945-) 
"Klauni - Otec a syn"  .....................................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, datováno 1974, reprezentativní práce skvělého malíře, který původně tvořil 
v našem regionu, později v Jižních Čechách a Rakousku, na trhu v této kvalitě vzácné, 90 x 95 (100 x 106)  
  

Wagner Ladislav Mario  malíř, grafik, sochař, narodil se v Nitře, v šedesátých až sedmdesátých letech působil 
v Havířově, dnes Jihočech, měl zákaz studia na vysokých školách, v šedesátých a sedmdesátých letech mu odborné 
konzultace poskytovali Jan Zrzavý, Bohumil Slánský, Ladislav Placatka, Jindřich Chalupecký a Petr Holý, je členem UVU 
ČR, Legé artis, Prezident Internacional plastique groupe Faubourien, Čestný člen Masarykovy akademie umění, 
Barcelonské výtvarné skupiny Arraca, SCA, z dlouhého výčtu výstav uvádíme 2004 Velvyslanectví ČR, Luxemburg, 2003 
Galerie La Femme, Praha, Galerie Christien Pueguot, Paříž, 2002 Galerie U Jakoba, Opava, Galerie Viva, Zlín, 2001 
Malache club, Praha, Živnostenská banka, Praha, Kreslené ohlédnutí, Vila Russel, Brémy, Salle des expositions l'Havre 
direction, Narbone, Itálie, Salon 2000 v Průmyslovém paláci, Praha, zastoupen ve sbírkách galerie L´eco, Mexico City, 
Catol - Center, Los Angeles, v katedrále Sv. Trojice, Vanahin, ve Foyer studia RT Geél, Paříž, v Atéra Bogen, pražské 
Sbírce Masarykovy akademie umění, Lexicon uvádí dále Villa La luna, Pollenca, Mallorca, Fond národního majetku ČR, 
Českou národní banku v Českých Budějovicích, Stadtgemeinde Vöcklabruck, Landrat Passau, Eternit Werke 
Vöcklabruck, Stadtgemeinde Hauzenberg, Sbírku Noiret - Darenié v Marseille, Sbírku České pojišťovny v Praze, Villa 
Russel v Brémách, Sbírku Evropské unie umění v Bruselu, z řady ocenění: 2003 Cena Evropské unie umění za výtvarnou 
činnost, 1998 1. cena Carte G, Sao Paulo, 1996 Cena Salvadora Daliho de Puebl, významný žijící malíř, jehož práce se 
prodávají zejména v Rakousku (Lexicon of the CVA) 

    
    
    

160   Krauer Josef   (1927-1990) 
"Podporujeme osvobození" ............................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na lepence, signováno, nedatováno, vzadu štítek Díla, výjimečný malíř, přítel Jana Zrzavého, 
kterému bylo dovoleno vystavovat pouze v Mánesu v letech 1966-69, výtečná práce, 102 x 70 (105 x 75)  
Pozůstalost Krauera se v devadesátých letech stala na uměleckém trhu senzací, byla rychle rozprodána většinou do Švýcarska a dalších 
zahraničních zemí 
  

Krauer Josef  přítel Jana Zrzavého, Hrabala, český malíř objevený z pozůstalosti v 90. letech, jeho práce se staly na trhu 
senzací, osmdesát procent jeho pozůstalosti zakoupily světové galerie, jako např. Galerie moderního umění v New Yorku, 
Bruselu, atd. 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 161 - 180 

 

161   Pokladnička .................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mosaz niklovaná ve tvaru autíčka, funkční zámek s klíčkem, kovopráce JTB, Spořitelna Moravská Ostrava, prvorepubliková práce, 
délka 17,5cm  
    
    
    

162  Stolek na květiny  ........................................................................................................................................................  4 900 Kč  
dřevo, 4 prohýbané vysoké nohy, horní deska mramor, secese, kolem roku 1900, na jedné dřevěné hraně oklep, výška 111cm  
    
    
    

163  Květináč .........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
majolika barevná, převažující odstíny hnědé a modré, povrch plasticky upravený s prvky rostlinného dekoru, kolem roku 1900, 
výška 19cm  
    
    
    

164  Hodiny ............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán figurálně zdobený motivem pasáčka s flétnou a ovečkou, značeno zelenou značkou ROYAL DUX, první čtvrtina 
minulého století, hodiny se zastavují, výška 25,5cm  
    
    
    

165   Plastika "Kůň"  ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán, značeno zelenou značkou ROYAL DUX, první čtvrtina minulého století, 22 x 23  
    
    
    

166  Plastika "Zebra"  ........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán, značeno ROYAL DUX, signováno Königová, exportní značka, kolem roku 1960, výška 25cm  
    
    
    

167  Plastika "Tetřev" .......................................................................................................................................................  2 400 Kč  
porcelán, značeno ENS Germany, třicátá léta minulého století, výška 21cm  
    
    
    

168   Teodolit ......................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mosaz, značeno KAMMERER WIEN, kolem roku 1900, funkční, v tomto provedení se používal v ostravskokarvinských dolech, 
výška 27cm  
    
    
    

169   Tesák lovecký .............................................................................................................................................................  8 000 Kč  
záštita a kostěná rukojeť zdobená žaludy, čepel leptem, kolem roku 1890, částečná povrchová koroze, jinak dobrý stav, sbírkový 
kus, délka 55cm  
    
    
    

170  Kniha "Österreichischen Commission - Explosion in Bergwerken"  ....................................................  400 Kč  
Wien 1888, zpráva o důlních neštěstích od roku 1885 v dolech Larisch-Mönnicha, příčiny, tabulky, grafy, Heft I-II-III, velmi 
zachovalé  
    
    
    

171   monogramista    
Váza ...........................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
sklo čiré, částečně zabrušované, po obvodu zdobené ve třech medailonech leptanými hlavami žen, alegorie hudebních motivů, 
signováno monogramem, ateliérová práce, kolem poloviny minulého století, výška 43cm  
    
    
    

172   Váza ................................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
sklo čiré, fasetované spirály, uprostřed zdobeno leptanou figurální scénou, dva ženské akty, signum nenalezeno, ateliérová práce, 
kolem poloviny minulého století, výška 33,5cm  
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173  Svícny párové ...........................................................................................................................................................  17 000 Kč  
stříbro bohatě plasticky zdobené, uvnitř dřevěná výztuž, značeno mistrovskou a lotovou puncovní značkou, Německo, firma 
Sackmann Frankfurt nad Mohanem, kolem roku 1850-1860, výborný stav, cena za oba kusy 
ryzost stříbra 13 lotů (813), hmotnost 690,00g, výška 29cm  
    
    
    

174   Kolier .............................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
zlato - wallis, značeno českou puncovní značkou, období první republiky, bezvadný stav 
ryzost zlata 585, hmotnost 15,80g, délka 45cm  
    
    
    

175   Řetízek spirálový ......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
bílé zlato, značeno československou puncovní značkou, ryzost zlata 750, hmotnost 3,10g, délka 53cm  
    
    
    

176  Přívěs ...............................................................................................................................................................................  5 800 Kč  
vltavín ve zlaté umělecké montáži, zakázková práce, značeno puncovní značkou, mimořádně velký a kvalitní kus 
ryzost zlata 585, hmotnost 18,70g btto, délka 6,5cm  
    
    
    

177   Přívěs - kamej s řezanou dívčí hlavou .............................................................................................................  2 500 Kč  
stříbro zlacené, rámeček a závěs osazeny českými granáty, kolem poloviny minulého století 
ryzost stříbra 900, hmotnost 8,70g btto, délka 4,5cm  
    
    
    

178    Korbel s vedutou starobylého německého poutního místa ...................................................................  3 000 Kč  
porcelán, cínové víčko, ve dně litofanie - průsvitka děvče a chlapec, po obvodu zdobeno zlacením a motivem pozdně barokního 
poutního kostela Čtrnácti svatých pomocníků, kolem roku 1900, výška 24cm  
 

Autorem kostela je Balthasar Neumann (1687-1753), významný barokní architekt, rodák z Chebu. Kostel je umístěn v Bavorsku 
nad řekou Mohanem, asi 200 km od českých hranic, k jeho vzniku se váže místní legenda. Byl postaven v době evropské morové 
epidemie. Svatí orodovníci, kterým je kostel zasvěcen, mají pomáhat prosebníkům proti různým nemocem 

    
    
    

179  Korbel .............................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
porcelán s cínovým víčkem zdobeným sedícím vojákem, ve dně litofanie - průsvitka galantní scéna, po obvodu zdobeno malbou 
koruny a výjevů z vojenského života, Wiesbaden 1905, výška 28cm  
    
    
    

180   Souprava korbelů ..................................................................................................................................................  12 000 Kč  
majolika zdobená barevnými kolorovanými postavami dívek a různými pijáckými nápisy, značeno vtlačovanou značkou MWG a S 
na některých kusech, kolem roku 1900, v sestavě: jeden velký a pět malých korbelů 
výška velkého 47cm, objem 3l, výška malých 21cm  
    
    
    

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 181 - 220 

 

181   Wünsche Vilém   (1900-1984) 
"Haví ři čekající na fárání"  .............................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1933, skvělá práce ze skvělého tvůrčího období autora, obrazy z těchto let 
jsou na trhu skutečně vzácné, 46,5 x 35 (54,5 x 45,5)  
  

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 ostravsko-karvinského regionu (Toman, 
Lexicon of the CVA, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 

    
    
    

182   Cigoš Stanislav   (1955-) 
"Abstrakce modré na černé"  ......................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1991, 75 x 76 (95 x 96)  
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Cigoš Stanislav  malíř, autor objektů, narozen v Jeseníku, provozovatel soukromé Galerie 761 v Ostravě Přívoze, od roku 
1980 vystavuje pravidelně téměř každý rok (Slovník Chagall) 

    
    
    

183   Goebel Jenö Paizs (Paizs-Goebel Janö resp. Janoe)   (1899-1944) 
"Kontrasty no čního života ve městě"  ...................................................................................................................  149 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1937, výjimečná práce z výborného období, autor vychází z francouzské zkušenosti, OBRAZ 
JE REPREZENTANTEM evropské expresionistické školy, 88,5 x 68,5 (105,5 x 85,5)  
Přiložen znalecký posudek Mgr. Petra Beránka 
  

Goebel Jenö Paizs (Paizs-Goebel Janö resp. Janoe)  malíř, studoval na akademii v Budapešti, kresbu studoval 
na Akadémie de la Grande Chaumiére, během studijní cesty po Francii v letech 1924 – 1926 byl ovlivněn barbizonskou 
školou, v roce 1925 měl samostatnou výstavu v Paříži, v Maďarsku byl ovlivněn realistickým krajinářem László Paálem, 
pracoval v umělecké kolonii v Nagybánya, stal se zakládajícím členem meziválečné umělecké kolonie v Szentendre, 
v Maďarské národní galerii je zastoupen krásným obrazem Zlatý věk - autoportrét s holuby, tempera na dřevě z roku 1931, 
v ARTPRICE zaznamenány aukční prodeje v Budapešti 

    
    
    

184   Kábrt Václav   (1930-2005) 
"Plivník"  .................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kombinovaná technika - olej, koláž, nálepy na tvrzené malířské desce, značeno vzadu štítkem SVU, kolem roku 1965, zajímavá 
práce významného malíře, scénografa a docenta DAMU, 70 x 94,5 (77 x 102)  
  

Kábrt Václav  malíř, scénograf, tvůrce loutek, pedagog, narozen v Náchodě, žák prof. Hrocha na Škole umění ve Zlíně, 
výstavy v řadě zemí, mimo jiné měl v roce 1969 samostatnou výstavu koláží v ostravské Galerii Dílo, v letech 1955-83 
působil jako scénograf v Krajském divadle loutek Ostrava, od 1970 pracoval jako odborný asistent v oboru scénografie 
na loutkářské katedře DAMU v Praze, po získání docentury v roce 1979 do roku 1992 byl vedoucím tohoto oddělení, 
spolupracoval se zahraničními divadly (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci) 

    
    
    

185   Koutský Václav   (1907-1980) 
"Baletky"  .............................................................................................................................................................................  48 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1936, skvělá reprezentativní práce žáka Loukoty a Obrovského, široký luxusní rám 
francouzského typu, 76,5 x 92 (94,5 x 115)  
  

Koutský Václav  malíř, studoval na AVU v Praze u Loukoty a Obrovského, po absolutoriu podnikl studijní cestu 
do Francie, v roce 1956 do Holandska, člen SVU Mánes, věnoval se figurální tvorbě, krajinomalbě i zátiší, divadelním 
scénám, množství výstav (Slovník Chagall) 

    
    
    

186   Schivert Viktor   (1863-1929?) 
"U lékaře"  ............................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno v Mnichově, kolem roku 1895, velká reprezentativní práce, NEOBVYKLÉ TÉMA, původní 
honosný rám, 100,5 x 81 (119 x 99)  
  

  malíř a ilustrátor, narozen v Rumunsku, jeho otcem byl malíř a fotograf Gustav Albert Schivert (Schievert) (narozen 1826 
v Rumunsku - zemřel 1881 v Grazu), studoval na akademii v Grazu a na akademii v Mnüchově u Aloise Gabla a Otto 
Seitze, zaměřoval se na malbu ženských aktů, hospodských scén a výjevů z třicetileté války, v ARTPRICE zaznamenáno 
přes 90 prodejů olejomaleb (polská aukční síň www.artinfo.pl, Thieme-becker) 

    
    
    

187   Krejčí FX    
"Dva stromy v krajin ě"  .................................................................................................................................................  29 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, skvěle nahozená (kompozičně i barevně) krajina, kvalitní zlacený 
rám, 95,5 x 95,5 (105 x 105)  
  

    
    
    

188   Kratochvíl    
"Jaro v horské vesnici" .................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1955, velká reprezentativní práce, široký zlacený rám francouzského typu 
80 x 111 (101 x 130)  
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189   Písecký (Liška) Josef   (1878-1954) 
"Mo ře u skalnatých útesů"  ..........................................................................................................................................  37 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, velká reprezentativní práce skvělého malíře moří a přímořských krajin 
90 x 110 (107 x 126,5)  
  

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 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

190   Veris - Zamazal Jaroslav   (1900-1983) 
"Sedící dívka s náhrdelníkem a vějířem"  ..............................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno Veris Paris, kolem roku 1930, obraz z vrcholného období ARTDEKO, široký zlacený rám, 
působivý a reprezentativní celek, 100,5 x 90 (119 x 109)  
  

Veris - Zamazal Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, narozen ve Vsetíně, žák pražské akademie 
u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval 
v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ARTDEKA, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších 
evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře (mimořádně dlouhý výčet jeho prací 
a výstav v Tomanovi, slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web "Valašské Athény") 

    
    
    

191   Beck Vladimír   (1897-) 
"Bohatá kytice ve váze" ...................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, velká, velmi pracná kytice, reprezentativní obraz, 100 x 85,5 (120 x 103)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Beck Vladimír  malíř a kreslíř, narozen v Kroměříži, vystavoval s kroměřížskými výtvarníky, pořádal kurzy kreslení 
pro učitele (Toman) 

    
    
    

192   nesignováno    
"Proslun ěný les" ...............................................................................................................................................................  23 500 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický pastel, kolem roku 1930, původní dobový rám, velmi kvalitní, 66 x 100 (73 x 107)  
    
    
    

193   neurčeno    
"Horská krajina s figurální stafáží"  ...........................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, počátek 19. století, velká krajinářská práce v duchu kvalitního romantismu, luxusní zlacený rám 
francouzského typu, velmi výhodná nabídka, 65,5 x 88,5 (80 x 104)  
    
    
    

194   Mališ Adolf    
"Za lepší život - Dobrá u F.M."  .................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1956, typická práce s průmyslovým námětem, 61 x 83 (75 x 96)  
  

    
    
    

195   Kraker Štefan Milovan   (1913-) 
"Pasení ovcí ve Vysokých Tatrách" ...........................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1951, kvalitní velká práce, 93 x 70 (102 x 80)  
  

Kraker Štefan Milovan  grafik, malíř, narozen v Moste u Lublaně, vyučil se litografem, později studoval malbu a grafiku 
u profesorů Gjuriče, Kirina a Likina v Zábřehu, žil na Slovensku v Turčianskom Sv. Martině, často vystavoval v Záhřebu 
a na Slovensku, věnoval se i známkové tvorbě (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

196   Tichý Rudolf   (1900-) 
"Muž a žena v zamyšlení" ...............................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1934, vedle podpisu špatně čitelné místo malby, zajímavá portrétní práce, 
71 x 61 (90 x 80)  
  

Tichý Rudolf  malíř a koncertní pěvec, narozen v Prostějově, studoval soukromě u malíře J. Šáry a na FFUK v Praze, byl 
zastoupen na podzimním Salonu v Paříži a vystavoval v Hagenbundu ve Vídni (Toman, Slovník Chagall) 
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197   Salač    
"Ženy s nasbíraným uhlím na ostravské haldě"  ................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, velmi působivá silná práce sociální tématiky, kvalitní umělecký 
rám, 61 x 65,5 (75 x 80)  
  

Salač  autor není uveden ve slovnících, čas od času se objeví jeho velmi kvalitní obrazy galerijní hodnoty, jsou od něj 
známy knihy týkající se výuky - kurzů kresby a malby 

    
    
    

198   monogramista JV    
"Žena Motýl"  .....................................................................................................................................................................  21 500 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1928, velká reprezentativní práce ve stylu pozdního secesního symbolismu 
100 x 70 (118 x 88)  
    
    
    

199   Fousek Jaroslav   (1885-1954) 
"Dív čí akt s tulipány"  .....................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1931, autor je jeden z vyhraněných impresionistů mezi malíři první třetiny minulého století, 
svou velikostí reprezentativní, dekorativní celek pro milovníky aktů, 96 x 100 (110 x 113)  
  

Fousek Jaroslav  malíř, pedagog výtvarné výchovy na středních školách, narozen v Kutné Hoře, studoval na uměl. prům. 
škole v Praze, působil v Brně, Českých Budějovicích, Kutné Hoře, Olomouci, Pardubicích, Praze, Prostějově, větší část 
života prožil v Brně, vystavoval s SVU Aleš, byl mezi cca 110 významnými malíři, kteří byli zastoupeni na Výstavě 
moravských výtvarníků [*], zastoupen mezi cca 90 výtvarníky v publikaci Umělci národu [**], v květnu – červnu 1995 
byla uspořádána v Kutné Hoře v Galerii Felixe Jeneweina výstava ke 110. výročí narození Jaroslava Fouska, k výročí 120. 
narozenin byla dle KRONIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA výstava prací v březnu 
2005, kde téměř všechna díla z oblasti malby, kresby i grafiky byla zapůjčená malířovou dcerou, maloval krajiny, zátiší 
i figurální kompozice (Toman, slovník Chagall, www.reckovice.brno.cz, [*] Drobná, Z.: Výstava moravských výtvarníků, 
Přerov: Společenské podniky, 1936, [**] Hýsek, Miloslav: Umělci národu, Brno 1943) 

    
    
    

200   Procházka Jaro   (1886-1949) 
"Chrám sv. Jana v Kroměříži"  ..................................................................................................................................  25 000 Kč  
mimořádný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, výjimečná práce významného malíře, vysoce 
reprezentativní, umělecky i dokumentačně cenné, luxusní široký ručně řezaný rám, 100 x 130 (119 x 148)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

Procházka Jaro  významný malíř měst a figuralista, narozen v Praze, žák profesora Jakesche, již v roce 1931 obdržel 
výroční cenu Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst, řada studijních cest po Evropě, řada výstav doma 
i v cizině, jen namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd. (v Tomanovi celostránkový text, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

201   neurčeno    
"Kytice ve džbáně"  .............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na sololitu, signováno monogramem, datováno patrně 1945, špatně čitelné, mistrovská práce, široký luxusní rám 
francouzského typu, 86 x 51 (107 x 75,5)  
    
    
    

202   Dobeš Josef   (1898-1974) 
"Šilheřovický zámek" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1959, umělecká adjustace, zlacený rám, pod sklem 
ve výřezu 35 x 44 (60 x 69)  
  

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, 
Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 

    
    
    

203   Kapec Jaroslav   (1924-1998) 
"Nezbytnost harmonie"  ....................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika na dřevěné desce, signováno, datováno 1966, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, 
výborná komorní práce významného malíře regionu, 33,5 x 32 (36 x 34,5)  
  

Kapec Jaroslav  malíř, grafik, autor objektů, narozen v Ostravě, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok 
u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové 
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školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, 
který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století (Slovník Chagall) 

    
    
    

204   Holý Miloslav   (1897-1974) 
"Krajina pozdního léta"  ...............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, kolem roku 1930, široký zlacený rám, 27 x 46 (42,5 x 60,5)  
  

Holý Miloslav  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u J. Preislera, po návratu z 1. světové války u V. Bukovace, 
J. Obrovského a ve speciální grafické škole M. Švabinského, spolu s Holanem, Kotíkem a Kotrbou vytvořil skupinu HO-
HO-KO-KO, byl členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 
1950-1954 rektor, 1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříži, USA, 
zastoupen v řadě galerií, široké zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

205   Neuwirt Vladimír   (1945-) 
"Zákop čí na Valašsku - U Pavlíčků na lúce" ..........................................................................................................  7 500 Kč  
olej - tempera na plátně, signováno, datováno 1989, vzadu štítek ČSFVU, velká reprezentativní práce, 90 x 100 (99 x 139)  
  

Neuwirt Vladimír  malíř, grafik, absolvent akademie v Praze u Tittelbacha a Čepeláka, již během studií se orientoval 
především na krajinu, řada výstav a zastoupení v galeriích (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

206   Světlík Eduard   (1903-1970) 
"Hostýnské vrchy"  .............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, 70 x 98,5 (84,5 x 113)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

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

    
    
    

207   Máčel Zdeněk   (1921-2002) 
"Stavba mostu"  ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tužka, pastel, akvarel, signováno, 62,5 x 80 (68 x 85)  
  

Máčel Zdeněk  malíř, grafik, sochař, narozen ve Zdounkách u Kroměříže, studoval u profesorů R. Gajdoše, V. Hrocha, 
K. Hofmana, R. Wiesnera, J. Sládka a E. Miléna na Škole umění ve Zlíně, od roku 1945 žil a tvořil v Krnově, vytvořil 
stovky kreseb, pastelů a grafických listů, zabýval se užitou grafikou, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, 
v Lexiconu dlouhý výčet výstav - vystavoval zejména na Severní Moravě, ale také v Polsku (Toman, Slovník Chagall, 
Lexicon of the CVA) 

    
    
    

208   Erdélyi Vojtěch (Béla, Adalbert)   (1891-1955) 
"Zátiší s kyticí, konvicí a ovocem" .........................................................................................................................  145 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, vzadu text od malíře: Paris - Francie, připomínáš mi Ukrajinu, 
myslím, že se potkáme za tímto stolem - Béla (nadčasový výrok), nerámováno, 68,5 x 105  
Galerijní práce malíře, dosahujícího v posledních letech extrémních cen 
  

Erdélyi Vojt ěch (Béla, Adalbert)  malíř, sochař, profesor a spisovatel, narozen v Zahatí na Podkarpatské Rusi, tvořil 
v Užhorodě, studoval na Akademii v Budapešti a v Mnichově, výstavy po celé Evropě (Toman) 

    
    
    

209   Kojan Jan - připsáno   (1886-1951) 
"Výlov rybníka"  ...............................................................................................................................................................  15 000 Kč  
kvalitní olej na sololitu, nesignováno, nedatováno, luxusní ručně řezaný rám francouzského typu, 51 x 61 (64,5 x 74)  
  

Kojan Jan - připsáno  malíř, sochař, studia na keramické škole v Bechyni, UMPRUM v Praze u profesora Maška, dále 
pražská akademie u Dítěte, Hofbauera, Hynaise, v sochařském ateliéru Šalouna a Wurzla, školu ukončil v ateliéru 
Krattnera, řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 
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210   neurčeno    
"V hospodě u piva"  .........................................................................................................................................................  17 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1990, kvalitní malířský projev vycházející z Baucha, 60,5 x 80,5 (75 x 97)  
  

    
    
    

211   Hudeček Antonín   (1872-1941) 
"Mýtina v horách"  ..........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní řídký olej, signováno, práce slavného malíře z jeho tvorby ve Vysokých Tatrách, vzadu uveden název "Partie 
z Vysokých Tater", 59 x 69  
  

Hudeček Antonín  studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, 
krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila 
spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké 
zastoupení v Národní galerii Praha atd. (široký text v Tomanovi) 

    
    
    

212   Procházka Josef   (1909-1984) 
"Krajina s říčkou a stromy"  .......................................................................................................................................  89 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, velmi kvalitní zlacený rám 
francouzského typu, v poslední době dosahují práce tohoto významného krajináře stotisícových cen, 67 x 50 (81 x 65,5)  
  

Procházka Josef  vynikající malíř krajinář, studia na pražské akademii u profesora Nejedlého, řada výstav a zastoupení 
v řadě světových galerií, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české 
krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

213   Jaroszynski    
"M ěstečko v Alpách"  .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, podle jména a razítka Wien na blind rámu práce patrně z Rakouska, 
původně velmi luxusní rám holandského typu, dnes poškozený, obraz v pořádku, 27 x 37,5 (39 x 50,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
  

    
    
    

214   nesignováno    
"Dívka sedící ve světnici"  ................................................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, kolem roku 1930, jde bezesporu o práci výborného malíře z výborného období tvorby 
37,5 x 27 (50 x 39)  
    
    
    

215   nesignováno    
"Mladý muž s širokým límcem"  ...................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, patrně 18. století, na několika místech drobnější restaurovatelná poškození, 
cenově skvělá nabídka, 40,5 x 35,5 (35 x 48,5)  
    
    
    

216   neurčeno    
"Postavy před chalupou v zimě"  ..................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, datováno 1906, kvalitní černý rám holandského typu, 30 x 42,5 (44 x 57)  
    
    
    

217   Malínský Jaroslav   (1897-1979) 
"Zátiší s podnosem a ovocem" ...................................................................................................................................  15 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, 39 x 49,5 (48,5 x 58)  
  

Malínský Jaroslav  malíř krajinář a figuralista, vynikl i jako portrétista, studia na AVU v Praze u Hynaise a Nechleby, 
stipendijní cesty s přítelem Multrusem po Jugoslávii a v roce 1923 po Itálii, pobyty v Paříži, Vídni, Holandsku, věnoval se 
malbě krajin a květin v duchu francouzského impresionismu, později v jeho malbě sílila exprese, pracoval v redakčním 
klubu výtvarníků časopisu Dílo, byl předsedou Jednoty umělců výtvarných v Praze, řada výstav, zastoupen v Národní 
galerii (Toman, Slovník Chagall) 
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218   Pospíšil Fr.    
"Vesnice v zimě"  ..................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 1925, 43 x 53 (54 x 65)  
    
    
    

219   monogramista CK    
"Dív čí akt"  ..........................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno monogramem, datováno římskými číslicemi 1940, působivá kvalitní práce v kvalitním 
zlaceném rámu, 60 x 50 (70,5 x 60,5)  
    
    
    

220   Stehlík    
"Ostrava"  ...............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalitní práce v kvalitním stříbřeném rámu, 51,5 x 71 (68 x 86)  
    
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 221 - 240 

 

221    Vázička .........................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
sklo alabastrové, z přední strany zdobené medailonem s motivem děvčátka ve zlatém rámečku, ze zadní strany motivem růží, zlaté 
linky, ruční malba, biedermeier, střední Evropa, 19. století, luxusní provedení i stav, výška 19cm  
    
    
    

222   Vázičky párové ..........................................................................................................................................................  2 800 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, zdobená plastickými postavami Samurajů v hrozivé podobě jdoucích proti sobě, značeno, 
Japonsko, 19. století, dva kusy, dvě barevné varianty, sběratelské i muzeální kusy, cena za oba kusy, výška 9,5cm  
    
    
    

223  Hodinky náramkové pánské .................................................................................................................................  1 900 Kč  
mechanické, zlacené, značeno ROTARY SWISS MADE, centrální minutovka, vodotěsné, nemagnetické, protiúderové, vyrobené 
pro členy ROTARY CLUB, Švýcarsko kolem roku 1960, funkční, dobrý stav, průměr 3,5cm  
    
    
    

224   Engelmüller Ferdinand   (1867-1924) 
Kniha "Život a sen přírody"  .............................................................................................................................................  600 Kč  
od slavného malíře Ferdinanda Engelmüllera, vydal J. Otto Praha v roce 1904, obsahuje čtyři reprodukce pastelů a dvanáct 
reprodukcí kreseb autora, vše vázáno v tvrdých deskách, 45 x 34  
  

Engelmüller Ferdinand  pražská akademie u profesora Julia Mařáka, člen Mánesa, významný představitel mařákovy 
školy, později sám založil školu, která vychovala řadu malířů - Nejedlého, Šetelíka a další, široké zastoupení v Národní 
galerii Praha (rozsáhlý text v Tomanovi) 

    
    
    

225   Hello Arnošt - Florian Josef    
Kniha - bibliofilie "Misky váhy"  .....................................................................................................................................  450 Kč  
napsal Arnošt Hello, přeložil Josef Florian, vydáno 1932 ve Staré Říši na Moravě, vytištěno 100 exemplářů na anglickém papíře, 
340 stran, náš výtisk má číslo 46, polokožená vazba, luxusní stav, 19 x 12,5  
Pochází z knihovny pana Floriana ze Staré Říše 
  

    
    
    

226   Baierlein Josef    
Kniha "Katholisches Andachts - Buch" ...................................................................................................................  3 500 Kč  
od Josefa Baierleina, 928 stran textů v němčině, nespočet barevných i černobílých ilustrací, převažují celostránkové černobílé 
rytiny, schváleno ve Würzburgu, vydáno ve Vídni 1909, stav dobrý, zpevňovaná vazba,, zpracování podle "Obrazů ze života 
svatých" od P. Theodora Stabella ze Salzburgu přináší na každý den v roce životopis příslušného svatého a další texty včetně poezie 
32 x 25  
Pochází ze sbírky pana Floriana ze Staré Říše 
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227   Tichý František - Volavka Vojtěch    
Kniha "František Tichý kresby" .....................................................................................................................................  750 Kč  
monografie od Vojtěcha Volavky, vydal ODEON, Praha 1968, nepostradatelná příručka pro sběratele prací F. Tichého, 80 stran, 
64 celostránkových barevných i černobílých vyobrazení, velmi dobrý stav, 31 x 24  
  

Tichý František (1896-1961) 
vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 20. století, studium 
na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké zastoupení 
v Národní Galerii i v řadě světových galerií, Zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném malíři, např. 
monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

228   Hello Arnošt - Florian Josef    
Kniha - bibliofilie " Člověk - Život"  ...............................................................................................................................  250 Kč  
napsal Arnošt Hello, přeložil Josef Florian, vyšlo jako 119 svazek DOBRÉHO DÍLA, vytištěno 400 výtisků, náš má číslo 176, 
vytiskl Vokolek v Pardubicích pro Starou Říši na Moravě, 172 stran, plátěná vazba, velmi dobrý stav, 20 x 12,5  
Pochází z knihovny pana Floriana ze Staré Říše 
  

    
    
    

229   Schmied Rudolf Johannes - Reynek Bohuslav - Florian Michael    
Kniha - bibliofilie "Carlos a Nicolas - dětská léta v Argentině"  ....................................................................  3 900 Kč  
napsal Rudolf Johannes Schmied, z němčiny přeložil Bohuslav Reynek, dřevoryty vyzdobil Michael Florian, vyšlo v roce 1927 
ve Staré Říši na Moravě jako 92. svazek DOBRÉHO DÍLA, 211 stran, cca 60 ručně kolorovaných dřevorytů, velmi dobrý stav, 
,vytištěno 30 exemplářů na ručním bílém papíře, náš má číslo 18 
22 x 14,5  
Pochází z knihovny pana Floriana ze Staré Říše 
  

Reynek Bohuslav (1892-1971) 
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) 
 
Florian Michael  (1911-1984) 
malíř, grafik, ilustrátor ve Staré Říši na Moravě, syn spisovatele Josefa Floriana, ilustroval řadu publikací pro 
nakladatelství Melantrich, Symposion, Velehrad a další (Toman) 

    
    
    

230   Jörgensen Johannes    
Kniha "Pout do Svaté Země "  ..........................................................................................................................................  450 Kč  
napsal Johannes Jörgensen, vyšlo u Ladislava Kunčíře v Praze 1928, 228 stran, 21 x 13,5  
Pochází z knihovny pana Floriana ze Staré Říše 
    
    
    

231   Zeyer Julius - Florian Michael    
Kniha - bibliofilie "Zp ěv o pomstě za Igora"  .........................................................................................................  1 800 Kč  
napsal Julius Zeyer, cca dvanácti ručně kolorovanými dřevoryty vyzdobil Michal Florian, vyšlo jako 96 svazek DOBRÉHO DÍLA 
v roce 1928 ve Staré Říši na Moravě, bylo vydáno 100 exemplářů na ručním medianu, náš má číslo 51, 70 stran, velmi dobrý stav, 
24,5 x 17 cm 
Pochází z knihovny pana Floriana ze Staré Říše 
  

Zeyer Julius (1841-1901) 
český básník a prozaik, jeho literární tvorba se vyznačuje uměleckou kultivovaností a bohatou romantickou fantazií (Malá 
čs. encyklopedie) 
 
Florian Michael  (1911-1984) 
malíř, grafik, ilustrátor ve Staré Říši na Moravě, syn spisovatele Josefa Floriana, ilustroval řadu publikací 
pro nakladatelství Melantrich, Symposion, Velehrad a další (Toman) 

    
    
    



KATALOG 98. AUKCE 18. 10. 2009 OSTRAVA 

 
 

 
_ 35 _ 

 

232   Fotoalbum s mechanickým hracím strojkem ..................................................................................................  900 Kč  
vazba v hnědé kůži, strojek zabudovaný do přední desky, vyrobil TOMAS v roce 1962, luxusní výrobek i stav - čisté, nepoužité,  
38 x 28,5 cm 
    
    
    

233   Demel Karel   (1942-) 
"Má vlast"  ...........................................................................................................................................................................  14 500 Kč  
6 originálních velkých barevných kombinovaných technik inspirovaných dílem Bedřicha Smetany, 170 číslovaných výtisků 
na ofsetovém kartonu, všechny grafiky signovány, papír značen slepotiskem Lyra Pragensis, Praha 1984, výborný stav, tento výtisk 
autorský, 43,5 x 32, volné listy v deskách a pouzdře  
  

Demel Karel  grafik, ilustrátor, kreslíř, narodil se a žije v Praze, žák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG 
Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás 
i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, 
Smart Museum of Art, Chicago, USA  (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

234   Unger J. Carl - Blanschke J.    
Kniha - starý tisk "Gedichte"  ...........................................................................................................................................  800 Kč  
napsal J. Carl Unger, Wien 1797, doplněno dvěma mědirytinami od J. Blaschkeho, 78 stran, polokožená vazba, 15,5 x 9,5  
    
    
    

235   "Paintings from the Collection of dr. Sukarno Prezident of the Republic of Indonesia" .......  1 200 Kč  
velká reprezentativní kniha, jde o sbírku obrazů prezidenta Indonésie Sukarna, vydalo nakladatelství Národní umění Čína - Peking 
v roce 1956 ve čtyřech jazycích - indonésky, čínsky, anglicky a rusky, luxusní provedení, stav velmi dobrý, v etuji, 35 stran, 
90 celostránkových barevných reprodukcí, 41 x 33  
    
    
    

236   Apollinaire Guillaume   (1880-1918) 
"Noané?" - "Que vlo-ve" ?  .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
bibliofilie, z francouzského originálu přeložil M. Jirda, graficky vyzdobil M. Troup, jako pokusný tisk vytiskl Jaroslav Picka 
v Praze, 29 stran, luxusní ruční papír, 5 grafik kolorovaných akvarelem, kolem poloviny minulého století, výborný stav, 24,5 x 19,5  
Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Apollinaire Guillaume  vlastním jménem Wilhelm Apollinaris Kostrowicki, francouzský básník, představitel francouzské 
poezie 20. století, učitel avantgardních básníků (Malá čs. encyklopedie) 

    
    
    

237   Slovník německo - latinsko - český a opačně ................................................................................................  4 500 Kč  
titulní strana v němčině, vydání Praha KAŠPAR WUSSIN, německo - latinsko - česká část má 262 stran a dataci 1722, latinsko - 
německo - česká část má 696 stran a dataci 1729, česko - latinsko - německá část má 376 stran,, každá část je uvedena krásnou 
figurální rytinou, velmi dobrý stav, vše vevázáno v jeden svazek v kožené vazbě, 20 x 18  
    
    
    

238   Šrámek Fráňa - Svolinský Karel    
"Splav"  .....................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
jako společnou bibliofilii vydali František Kubica a Václav Kotek v nákladu 200 číslovaných výtisků, náš má číslo 22, na ručním 
losinském papíře vytiskly tiskárny ve Znojmě na jaře 1948, celostránková grafika podepsaná Svolinským, výborný stav, 31 x 24  
Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 

  

Šrámek Fráňa (1877-1952) 
český básník, prozaik a dramatik, představitel anarchistické buřičské poezie, byl básníkem ryzího milostného citu, opojení 
přírodou a mládím (Malá čs. encyklopedie) 
 

Svolinský Karel (1896-1986) 
skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později 
studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix 
a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, 
člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada 
monografií (široký popis v Tomanovi, dlouhý výčet výstav v Lexicon of the CVA) 

    
    
    

239  "Korunovační řád českých králů"  .......................................................................................................................  450 Kč  
bibliofilie, z latiny přeložil dr. Karel Doskočil, graficky vypravil Oldřich Menhart, vydal Václav Pour, 250 číslovaných výtisků 
na ručním holandském papíře, náš má číslo 211, výborný stav, 28,5 x 23  
Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
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240   Seifert Jaroslav - Svolinský Karel    
"Pozdrav Moravské zemi" .................................................................................................................................................  900 Kč  
bibliofilie, celostránkovou kresbou vyzdobil Karel Svolinský, podepsáno nositelem Nobelovy ceny Seifertem, vydala Lidová 
knihovna v Olomouci 15. října 1955 v počtu 150 číslovaných výtisků, náš má číslo 65, výborný stav, 31,5 x 22  
Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Seifert Jaroslav (1901-1986) 
český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, národní umělec, 
v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny (Malá čs. encyklopedie) 
 
Svolinský Karel (1896-1986) 
skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později 
studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix 
a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, 
člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada 
monografií (široký popis v Tomanovi, dlouhý výčet výstav v Lexicon of the CVA) 

    
    
    

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 241 - 280 

 

241   Hoplíček František   (1890-1946) 
"Orání ko ňmi"  .....................................................................................................................................................................  9 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, výborná práce významného a málo frekventovaného malíře, vzadu 
dedikace, 35 x 43 (48 x 56)  
  

Hoplíček František  malíř a grafik v Olomouci, studia na akademii v Praze u prof. Bukovace a Ottenfelda, studijní pobyty 
ve Vídni a Antverpách, v Olomouci založil vlastní malířskou školu, vystavoval na světové Olympiádě v Los Angeles, řada 
dalších výstav doma i v cizině (Toman) 

    
    
    

242   monogramista KF    
"Vojenská hlídka na koni" ..............................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na lepence, signováno monogramem, datováno 1950, 34 x 25 (48,5 x 39)  
  

    
    
    

243   Knap Antonín   (1861-1941) 
"Kartá řka s dýmkou" ....................................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpředu i vzadu, datováno 1887, výborná práce pozdního biedermeieru skvělého 
autora, 39 x 31,5 (46,5 x 38,5)  
  

Knap Antonín  malíř v Praze, narozen v Kamenici u Jičína, byl spolupracovníkem Alfonse Muchy při tvoření Slovanské 
epopeje (Toman) 

    
    
    

244   nesignováno    
"Krajina pod hradem"  ..................................................................................................................................................  12 500 Kč  
romantický olej na dřevě, 19. století, patrně jde o český exteriér se sochou Jana Nepomuckého na mostě, kvalitní rám holandského 
typu, výborná nabídka, 20 x 29,5 (30 x 40)  
  

    
    
    

245   neurčeno    
"Kozy na pastvě"  ................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno nepřečteno, nedatováno, kvalitní komorní práce, 21 x 26 (29,5 x 35,5)  
  

    
    
    

246   nesignováno    
"Žena s jablky"  .................................................................................................................................................................  16 500 Kč  
olej na dřevě, signum nenalezeno, datováno 1930, bravurní práce, 42 x 32,5 (50,5 x 41)  
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247   monogramista KJ    
"St říhání ovcí".........................................................................................................................................................................  300 Kč  
kresba rudkou, signováno monogramem, kolem roku 1930, ve výřezu 18,5 x 27,5 (49 x 67)  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

248   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 
"Cestou na pole" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno, nedatováno, slavný autor, slavný námět, nezaskleno, 43 x 53 (48 x59)  
  

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, působil jako 
středoškolský profesor, od roku 1926 se věnoval výhradně malířské tvorbě, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, výstavy 
po celé Evropě, od roku 1959 Národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto 
významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

249   Koller Samo   (1909-) 
"Portrét muže s knírkem"  ...............................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, datováno 1945, vzadu štítek o malíři, je jasně vidět, že jde o portrétní školu 
Nechleby, 52 x 47 (64 x 59)  
  

Koller Samo  narozen v Lublani, studoval u Nechleby 
    
    
    

250   Wünsche Vilém   (1900-1984) 
"Horníci v dole"  ................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, práce galerijní úrovně významného malíře, národního 
umělce, vzadu štítek, ve výřezu 60 x 40 (78,5 x 58)  
  

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 ostravsko-karvinského regionu (Toman, 
Lexicon of the CVA, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 

    
    
    

251   Wünsche Vilém   (1900-1984) 
"Kytice r ůží a tulipánů"  ...............................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, další z vynikajících prací významného malíře, 
národního umělce, vzadu štítek, ve výřezu 57,5 x 44,5 (75 x 62)  
    
    
    

252   monogramista    
"Na kraji Benátek  ...............................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na lepence, signováno monogramem, zlacený, ručně řezaný rám francouzského typu, 39 x 50 (54 x 64)  
    
    
    

253   nesignováno    
"Kvetoucí strom mezi domy starého města"  .............................................................................................................  900 Kč  
olej na lepence, signum nenalezeno, impresionistická práce před rokem 1950, 24,5 x 20 (31,5 x 26,5)  
    
    
    

254   Svolinský Karel   (1896-1986) 
"Ze života"  .............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský linoryt, signováno, kolem poloviny minulého století, ve výřezu 18 x 11,5 (37 x 27)  
  

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 
u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix 
v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, 
Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích 
po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 
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255   Placatka Ladislav   (1923-1986) 
"Zátiší s kuší"  ........................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na desce, signováno, kolem roku 1975, velmi kvalitní zbrojířské zátiší významného a sběratelsky zajímavého 
malíře, vzadu štítek Díla, 36 x 65 (48 x 77)  
  

Placatka Ladislav  malíř, grafik, fotograf, narodil se v Neratovicích, studoval ve speciální figurální škole u profesora 
Rady na AVU v Praze, původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci (Slovník Chagall) 

    
    
    

256   neurčeno    
"Potok v lese" ........................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno nepřečteno, kolem roku 1925, výborná práce, bohužel nejsme schopni určit autora, 
64,5 x 59 (77 x 71)  
    
    
    

257   Go Jan (Rajtr Jan)   (1960-) 
"Kytice"  ................................................................................................................................................................................  23 500 Kč  
mistrovský galerijní olej - kombinovaná technika, signováno, datováno vzadu 2009, umělecky výborná, řemeslně skvělá práce 
žijícího malíře, který se vrátil do Čech po delším pobytu v Itálii, 58,5 x 44,5 (74,5 x 59,5)  
    
    
    

258   Nowak Willi   (1886-1977) 
"T ři dívky - Alegorie léta"  ...........................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera - kvaš, signováno, nedatováno, bezesporu skvělá sbírková práce našeho předního modernisty 
28 x 32,5 (41 x 46)  
  

Nowak Willi  malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU 
Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, 
v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, 
zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden 
z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

259   Knüpfer Beneš   (1844-1910) 
"Ležící mužský akt"  ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba, značeno vzadu štítkem z výstavy v Topičově galerii v roce 1936, nedatováno, 29 x 40 (35 x 46,5)  
  

Knüpfer Beneš  Benedikt, Julius, žák pražské a mnichovské akademie, světově proslulý malíř moří, zastoupen v galeriích 
po celé Evropě, člen Akademie věd, získal medaile v Římě, Mnichově, Berlíně, Praze, od roku 1879 žil a tvořil v Římě, 
v roce 1910 utonul v moři, zastoupen v galeriích po celé Evropě, dlouhou řadu let patří k našim tržně nejdražším malířům 
(Toman) 

    
    
    

260   nesignováno    
"Starý vodní mlýn v alpské zimní krajin ě"  ........................................................................................................  125 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1860, velká reprezentativní práce rakouské romantické školy, 
mimořádně luxusní zlacený rám, 74 x 100,5 (99 x 125)  
    
    
    

261   Németh - Gyertyányi Gyula   (1892-1946) 
"Na trhu v Košicích"  ......................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, výborné téma, výborné zpracování, 40 x 50 (53 x 63)  
    
    
    

262   nesignováno    
"Vynucený polibek"  ..............................................................................................................................................................  500 Kč  
barevný dřevoryt, počátek minulého století, velmi kvalitní práce, ve výřezu 20 x 14,5 (34 x 27,5)  
    
    
    

263   Quast Jan Zachariáš   (1814-1891) 
"Pohled na městečko v horách" ....................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba tužkou, signováno, datováno 1849, pod signaturou je uveden název místa, zůstal však nepřečten, skvělá 
práce skvělého mistra, ve výřezu 14 x 18,5 (29 x 34,5)  
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Quast Jan Zachariáš  malíř podobizen, zejména na porcelánu, skle a slonové kosti, maloval vitráže oken, ale i hlavičky 
dýmek a pomníky, od roku 1871 fotografoval a své fotografie koloroval, malířství studoval u svého otce, pokračoval 
v Praze, Norimberku, krátce v Berlíně a Vídni, po návratu do Prahy studoval na akademii u Tkadlíka, obesílal zahraniční 
výstavy, v Tomanovi rozsáhlý výčet jeho prací, široké zastoupení jeho díla bylo soustředěno v městském muzeu v Písku, 
kde prožil posledních dvacet let svého života (Toman) 

    
    
    

264   neurčeno    
"Plachetnice při pobřeží v noci" .....................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský pastel, signováno, kolem roku 1920, kvalitní komorní práce, 37 x 19,5 (39 x 22,5)  
    
    
    

265   neurčeno    
"Dostavník v krajin ě"  .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kresba uhlem a akvarelem, signováno, datováno 49, kvalitní sbírková práce, ve výřezu 40 x 32 (42 x 34)  
    
    
    

266   nesignováno    
"Žena s nůší na kraji lesa" ..............................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1930, velmi kvalitní práce, 27 x 34,5 (34 x 41,5)  
    
    
    

267   Koníček Oldřich   (1886-1932) 
"Odpo činek na kupce sena" ..............................................................................................................................................  900 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce monogramem OK, 31 x 43,5 (35 x 48)  
  

Koníček Oldřich  malíř, žák pražské Akademie u profesora Ottenfelda, v letech 1912-1913 studoval v Paříži, člen SVU 
Mánes, v roce 1919 maloval v Itálii bojiště ze světové války pro Památník osvobození (41 velkých obrazů), vychází 
z impresionismu a Matisse, Cézanna a Deraina, pravidelně se účastnil výstav spolku Mánes, vystavoval v Paříži, Curychu, 
Bernu, Bolzanu, Benátkách, Římě, Vídni, Londýně atd., v roce 1930 vznikla významná série obrazů z Francie, některé 
jeho obrazy na aukcích v Praze dosáhly několikasettisícových cen, zastoupen ve sbírkách Národní Galerie v Praze, 
Východočeské galerie v Pardubicích (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

268   neurčeno    
"Národní divadlo"  .................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevný lept, signováno parafou, kolem roku 1940, 40 x 29,5 (45 x 35)  
    
    
    

269   monogramista K    
"Smutné postavy" ..................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská kresba tuší a bělobou, signováno písmenem K, datováno 1941, na několika místech natrženo 
ve výřezu 28 x 22 (46,5 x 35,5)  
    
    
    

270   nesignováno    
"Postava u horského jezera" ......................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1880, původní zdobný zlacený rám, typická práce romantické školy 
55 x 68,5 (73 x 86). Párová k následující položce č. 271 
    
    
    

271   nesignováno    
"Jezdec u císařské pošty v horách" .........................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1880, původní zdobný zlacený rám, typická práce romantické školy 
55 x 68,5 (73 x 86). Párová k předcházející položce č. 270 
    
    
    

272   Havlata Karel   (1885-) 
"Mo ře u skalnatého pobřeží" ........................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký reprezentativní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, 74 x 110 (87,5 x 124)  
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Havlata Karel  malíř, narozen v Mnichově Hradišti, vzdělával se soukromě u malíře V. Kretschmera v Nové Pace, byl 
malířem krajinářem, maloval podhorské krajiny a zátiší (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

273   nesignováno    
"Zbojníci"  ..................................................................................................................................................................................  400 Kč  
podmalba na skle, kolem roku 1970, 13 x 19,5 (17,5 x 24)  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

274   monogramista EH    
"Chata v Alpách"  ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
kvalitní olej na dřevě, signováno monogramem, datováno 1942, typická práce námětů z Alp, 17,5 x 20,5 (21,5 x 24,5)  
Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

275   Kadeřábek    
"Rozvodněná Svratka"  .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej - tempera na sololitu, signováno, nedatováno, profesionální krajinářská práce, 41 x 100 (54 x 114)  
    
    
    

276   Kadeřábek    
"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, kvalitní profesionální práce, 100 x 41 (106 x 47)  
    
    
    

277   nesignováno    
"Šlechtic s hodinkami"  .....................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, kolem roku 1830, krásná sbírková práce - miniatura z období biedermeier, původní oválný luxusní rámeček z doby, 
malba je naivistická, jak bylo moderní v té době, 19,5 x 16,5 (26,5 x 23)  
    
    
    

278   nesignováno    
"T ůň v lese" ..............................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signum nenalezeno, kolem roku 1935, zajímavá profesionální práce, 55 x 42 (64 x 51)  
    
    
    

279   Spáčil A    
"Kytice r ůží ve váze" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1965, 64,5 x 53,5 (79 x 68)  
  

    
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 281 - 301 

 

280   neurčeno    
"Žena s tácem ryb"..........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, přelom 18. a 19. století, výjimečný luxusní široký zlacený rám, vysoce 
reprezentativní celek, 31,5 x 25,5 (52 x 46,5)  
    
    
    

281  Váza .................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo vrstvené čiré, žluté a rubínové, broušené a řezané, zdobené motivem z Valašska, pasáček se psem, ovcemi a stavbou z 
Radhoště, KRÁSNO, kolem roku 1925, velmi dobrý stav, krásný sbírkový i funkční kus, výška 30cm  
    
    
    

282  Dóza kapesní na léky, tabák apod.........................................................................................................................  900 Kč  
měď stříbřená a zlacená, bohatě reliéfně zdobená, na víku lovecký výjev, na pouzdře bitevní výjev, uvnitř celé zlacené, velmi dobrý 
stav, přelom 18. a 19. století, sběratelský a muzeální kus, průměr 5cm  
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283   Hodinky kapesní, tzv. jeptišky, tříplášťové ..................................................................................................  1 800 Kč  
stříbro bohatě gravírované, značeno rakousko-uherskou puncovní značkou, k hodinkám je stříbrný řetízek, značený rakousko-
uherskou puncovní značkou, hodinky funkční, velmi dobrý stav, hodinky: ryzost stříbra 800, hmotnost 21,6g btto 
řetízek: ryzost stříbra 800, hmotnost 18,4g, délka 150cm  
    
    
    

284  Přívěsek ..........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
stříbro zdobené centrálním velkým světlým ametystem, kolem dokola je osm velkých citrínů, jako ověsek je dalších devět malých 
citrínů, značeno platnou puncovní značkou, počátek 21. století, luxusní ruční zlatnická práce 
ryzost stříbra 925, hmotnost 42,52g btto, celkový rozměr 8 x 4,5cm, centrální kámen 1,5 x 1cm  
    
    
    

285   Náramek čtyřřadý ....................................................................................................................................................  5 500 Kč  
stříbro osazené třiceti dvěma broušenými rubíny, značeno platnou puncovní značkou, počátek 21. století, luxusní ruční zlatnická 
práce, ryzost stříbra 925, hmotnost 127,18g btto, délka 22,2cm, šířka 4,2cm, rozměry kamenů cca 1,2 x 0,9cm  
    
    
    

286  Přívěsek ..........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
stříbro zdobené centrálním broušeným kouřovým topasem, kolem dokola je deset rubínů a jeden přivěšený citrín, značeno platnou 
puncovní značkou, počátek 21. století, luxusní ruční zlatnická práce, ryzost stříbra 925, hmotnost 43,00g btto 
celkový rozměr 8,5 x 4cm, topas 2,2 x 1,4cm, rubíny cca 0,8 x 0,7cm, citrín cca 1,5 x 1cm  
    
    
    

287  Náramek dvouřadý ...................................................................................................................................................  3 900 Kč  
stříbro osazené dvanácti broušenými smaragdy, značeno platnou puncovní značkou, počátek 21. století, luxusní ruční zlatnická 
práce, ryzost stříbra 925, hmotnost 49,61g btto, délka 22cm, šířka 2,7cm, rozměry kamenů cca 1,5 x 1,1cm  
    
    
    

288  Náramek třířadý ........................................................................................................................................................  3 900 Kč  
stříbro osazené dvaceti čtyřmi broušenými zelenými ametysty, značeno platnou puncovní značkou, počátek 21. století, luxusní 
ruční zlatnická práce, ryzost stříbra 925, hmotnost 95,10g btto, délka 20,8cm, šířka 3cm, rozměry kamenů cca 1,1 x 1cm  
    
    
    

289  Náramek dvouřadý ...................................................................................................................................................  3 900 Kč  
stříbro osazené šesti ametysty, čtyřmi citríny a čtyřmi broušenými topasy, značeno platnou puncovní značkou, počátek 21. století, 
luxusní ruční zlatnická práce, ryzost stříbra 925, hmotnost 95,54g btto, délka 21,2cm, šířka 2,5cm,  
rozměry kamenů cca 1,2 x 1,1cm  
    
    
    

290   Plastika "Klečící dívčí akt upravující si vlasy"  ..........................................................................................  2 800 Kč  
porcelán bílý glazovaný, ručně malovaný, signováno modelérem, datováno 1968, značeno vtlačovanou značkou Czechoslovakia, 
práce slavné porcelánky ROYAL DUX, výborný stav, výška 33,5cm  
    
    
    

291   Hodiny stolní ..............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
bicí, půlové, mosazný korpus, zlacené, číslice římské malované na terčících tvaru erbu z modrého emailu, značeno DIPLAV & 
SALLES PARIS, číslované 2521, vtlačovaná značka firmy založené 1855, 20. století, výška 41cm  
    
    
    

292  Pruský jezdecký palaš (kord) s pochvou .........................................................................................................  8 500 Kč  
čepel bohatě zdobená leptem, záštita se sklopným reliéfním pruským orlem, druhá polovina 19. století, velmi dobrý stav, krásný 
sběratelský i muzeální kus, délka čepele 83cm, pochvy 85,5cm, celková délka 99cm  
    
    
    

293   Kord s pochvou .........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
čepel zdobená leptem, značená HENCKEL, záštita a celá hlavice původně ze zlacené mosazi, madlo drátkový výplet, Prusko, 
19. století, celý kord je čištěn, stav průměrný, chybí kovové zakončení kožené pochvy, sběratelský i muzeální kus, délka čepele 
82,5cm, celková délka 97cm  
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294  Souprava na servírování raků, resp. ryb šestiosobní ................................................................................  1 900 Kč  
majolika bohatě ručně malovaná a zdobená plastickým rakem a listy, značeno SCHÜTZ BLANSKO, přelom 19. a 20. století, 
luxusní provedení, velmi dobrý stav, v sestavě: elipsovitý tác a šest plochých předkládacích talířků 
velikost tácu 32 x 24,5, průměr talířků 18,5cm  
    
    
    

295  Souprava na servírování kávy a čaje .............................................................................................................  19 000 Kč  
stříbro, značeno německou puncovní značkou, první třetina minulého století, luxusní provedení, velmi dobrý stav, reprezentativní 
i funkční, v sestavě: konvice na kávu, konvice na čaj, konvička na mléko, cukřenka a tác 
ryzost stříbra 800, celková hmotnost 2774,00g, tedy téměř 3kg stříbra 
konvice na kávu 684,00g, na čaj 602,00g, na mléko 180,00g, cukřenka 246,00g, tác velikosti 46 x 35, 1062g  
Případnému kupci bude zajištěn atest puncovního úřadu 
    
    
    

296  Hodiny stolní .............................................................................................................................................................  19 000 Kč  
dřevěná schránka zdobená řezbou a zlacením, ciferník mosazný, číslice římské, značeno na stroji GUSTAV BECKER FREIBURG, 
čtvrťové bití, hrací strojek, mimo bití ještě hraje melodie, Německo, 19. století, drobné úpravy a restaurování, UNIKÁTNÍ ŠIROKÝ 
STROJ, výška 52,5cm, šířka 28cm, hloubka 17cm  
    
    
    

297  Hodiny nástěnné tzv. houslovky ......................................................................................................................  23 500 Kč  
černě lakovaná schránka, kyvadlové, na dvě závaží, bijí půl a celou, ciferník dělený, bílý email, číslice římské, 19. století, velmi 
dobrý stav, tyto hodiny se vždy vyznačovaly velmi přesným chodem, výška 95cm, šířka 36cm  
    
    
    

298   Hodiny nástěnné pendlovky .............................................................................................................................  14 500 Kč  
pérové, čtvrťové, dřevěná skříň, stříbrný ciferník, secese ve stylu bauhausu, přelom 18. a 19. století, kromě bití se hrají i melodie, 
kvalitní a složitý stroj, velmi dobrý stav, výška 80cm, šířka 37cm, hloubka 21cm  
    
    
    

299   Hodiny nástěnné pendlovky malé .....................................................................................................................  9 500 Kč  
pérové, půlové, číslice římské, dřevěná prosklená skříň zdobená řezbou a různými nástavci, konec 19. století, velmi luxusní 
provedení, velmi dobrý stav, výška 70cm, šířka 25cm, hloubka 16cm  
    
    
    

300   Socha "Sv. Václav na koni"..............................................................................................................................  25 000 Kč  
bronz podle návrhu slavného sochaře J.V. Myslbeka (1848-1922), socha je na mohutném mramorovém podstavci a tvoří 
s bronzovou částí pevný celek, k tomuto skvělému celku náleží samostatný mramorový stojan o dvou kvádrovitých sloupech, 
výška celku včetně praporce 74,5cm, délka 37cm, šířka 16cm, výška mramorového podstavce 15cm 
výška samostatného mramorového stojanu 115cm  
Vše tvoří impozantní reprezentativní celek, skvělá cena. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

301   Lendrová Hana   (1930-) 
"Nebeská zahrada" ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
originální reprezentativní tapiserie, signováno, datováno 1979, vzadu řada štítků, včetně Díla, autorky i ateliéru, málo se vyskytující 
práce, skvělá cena, 123 x 136  
  

Lendrová Hana  textilní výtvarnice, narozena v Praze, studovala u profesora A. Kybala na VŠUP v Praze, věnuje se 
především tvorbě tapiserií a realizacím pro architekturu, zúčastnila se řady výstav v zahraničí pořádaných Českým fondem 
výtvarného umění (Slovník Chagall) 

    
    
    

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 302 

 

302   Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 
"Beskydské melodie" ......................................................................................................................................................  95 000 Kč  
výjimečný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1975, mimořádná práce, která zachycuje v jednom obraze 
významné atributy Valašska, vzadu štítek Díla, galerijní reprezentativní i vývojově dokumentační práce, 84 x 121 (100,5 x 137,5)  
Obraz již v době vzniku stál 12 000 Kčs, přičemž cena třípokojového družstevního bytu byla kolem 20 000 Kč 
  

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) 
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JMENNÝ SEZNAM 
Abels Patricio   ......................................................................   75 
Apollinaire Guillaume   .......................................................   236 
Baierlein Josef   ...................................................................   226 
Barnet - Směšný Josef Václav   ...........................................   155 
Beck Vladimír   ...................................................................   191 
Burgetová Zdeňka   ................................................................   30 
Bušek Jiří   .............................................................................   17 
Cigoš Stanislav   ..................................................................   182 
Čaplovič Pavol   ...................................................................   142 
Černý Václav   .....................................................................   139 
Číhák František   ..............................................................   85, 86 
Čuda Josef   .................................   71, 72, 77, 78, 82, 83, 91, 93 
Dalí Salvador   .....................................................................   158 
Demel Karel   .......................................................................   233 
Dillinger Petr   .......................................................................   74 
Dobeš Josef   ........................................................................   202 
Dračka Jaroslav  ....................................................................   64 
Drtikol František   ................................................................   132 
Dusík Stano   ...........................................................................   3 
Dvorský Bohumír   ......................................................   127, 157 
Emler František   ......................................   8, 22, 29, 32 - 34, 62 
Engelmüller Ferdinand   ......................................................   224 
Erdélyi Vojtěch (Béla, Adalbert)   .......................................   208 
Fousek Jaroslav   ..................................................................   199 
Fuzzi (?)   .............................................................................   140 
Go Jan (Rajtr Jan)   ..............................................................   257 
Goebel Jenö Paizs (Paizs-Goebel Janö resp. Janoe)   ...........   183 
Hauptmann - Sedláček Jaromír   ..........................................   138 
Hausmannová Amélie   ........................................................   121 
Havelka Roman   ...................................................................   79 
Havlata Karel   .....................................................................   272 
Hello Arnošt - Florian Josef   .......................................   225, 228 
Hlavica Miloš   ......................................................................   31 
Hlavsa Jaromír   ...................................................................   131 
Holý Miloslav   ....................................................................   204 
Hölzelová - Čeledová Hana   .................................................   11 
Hoplíček František   .............................................................   241 
Hudeček Antonín   ...............................................................   211 
Hýžová Jaroslava   ...............................................................   302 
Jách K. - Veselá P.   .............................................................   102 
Jambor Josef   ........................................................................   70 
Jandová Ludmila  ..................................................................   24 
Janeček Ota   ........................................................................   137 
Jaroněk Bohumír   .........................................   61, 84, 87, 89, 92 
Jaroszynski   ........................................................................   213 
Jörgensen Johannes   ............................................................   230 
Kábrt Václav   ......................................................................   184 
Kadeřábek Pavel   ........................................................   275, 276 
Kapec Jaroslav   ...................................................................   203 
Kiyonaga Torii   ...................................................................   122 
Knap Antonín   ....................................................................   243 
Knüpfer Beneš   ...................................................................   259 
Kojan Jan   ...........................................................................   153 
Kojan Jan - připsáno   ..........................................................   209 
Koller Samo   .......................................................................   249 
Komárek Vladimír   .................................................................   6 
Koníček Oldřich   ................................................................   267 
Konůpek Jan   ........................................................................   98 
Koudelka Josef  .....................................................................   73 
Koutský Václav   .................................................................   185 
Kraker Štefan Milovan  .......................................................   195 
Král Jaroslav   ......................................................................   150 
Krasický Marcel  ...................................................................   95 
Kratochvíl   ..........................................................................   188 
Krauer Josef   .......................................................................   160 
Krejčí FX   ...........................................................................   187 
Krol   ....................................................................................   145 
Kučera Jaro   ........................................................................   119 
Kühnhacklová   ....................................................................   149 
Kutek Petr   ............................................................................   20 
Lászlöffy E.   ........................................................................   129 
Lehmann P.   ........................................................................   143 
Lenbach von Franz   ..............................................................   99 

Lendrová Hana   ...................................................................   301 
Lukášek Alois   ......................................................................   94 
Máčel Zdeněk   ....................................................................   207 
Macháček Z. - Šulaná L.   ....................................................   109 
Malínský Jaroslav   ..............................................................   217 
Mališ Adolf   ........................................................................   194 
Mařanová - Bartošová Jarmila   .............................................   14 
Mašata Radko   ......................................................................   65 
Mervart Augustin   .................................................................   76 
monogramista   ............................................................   171, 252 
monogramista CK   ..............................................................   219 
monogramista EH   ..............................................................   274 
monogramista JV   ...............................................................   198 
monogramista K   .................................................................   269 
monogramista KF  ...............................................................   242 
monogramista KJ   ...............................................................   247 
Muchová - Tesařová Eva   ...................................................   147 
Naske František Xaver   .......................................................   133 
Németh - Gyertyányi Gyula   ...............................................   261 
nesignováno   ..........................   2, 35, 36, 39, 67 - 69, 144, 192,  
 .............................................................. 214, 215, 244, 246, 253, 
 ......................................  260, 262, 266, 270, 271, 273, 277, 278 
neurčeno  ......................................   4, 5, 13, 18, 37, 38, 40, 100, 
 ...................................  123 - 125, 156, 193, 201, 210, 216, 245, 
 ..............................................................  256, 264, 265, 268, 280 
Neuwirt Vladimír   ...............................................................   205 
Nowak Willi   .......................................................................   258 
Oliva Viktor   .........................................................................   88 
Ondrúšek František   ..............................................................   66 
Otipka Jindřich   ....................................................................   97 
Overnijol J. (?)   .....................................................................   81 
Písecký (Liška) Josef   .........................................................   189 
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