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

 
 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 
 
 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá 99. aukci v Ostravě 
 

20. prosince 2009 od 11 hodin 
 
 

Místo konání 

HOTEL BRIONI 
Ostrava, Stodolní ul. 

 
 
 

Předaukční prohlídka v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

Předaukční prohlídka v místě konání aukce 
 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 
 

Kontakt 

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

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

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418 
fax 224 325 307, e-mail galerie.aukce@seznam.cz 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 
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MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDN ĚTE DO NAŠICH AUKCÍ 

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 
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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 
 

28 Hyper 4 
 

Hrdinu příběhu vytvořil ve své skromné laboratoři geniální hodný vědec, aby rázně očistil celou Zemi. 
Ano, uhodli jste - hrdinou je patnáct vagónů pracího prášku. Samozřejmě, že ne žádného obyčejného. 

Avšak mimozemšťané jsou proti tomu, aby se Země stala zářivým skvostem vesmíru. Mají temné plány. 
Hodlají dráhou Země vybudovat dálnici. Proto našeho hrdinu, který by jim zcela určitě plány překazil, ne-li naru-
šil, po nejméně pětinásobné zradě milované dívky a těžkém boji přemohou přímo na televizní obrazovce, kde 
právě vystupuje v reklamní relaci „Vaříme z pracího prášku“. Všech patnáct vagónů prášku je spoutáno a za 
bílých nocí má být spláchnuto do Mléčné dráhy. Naprosto není v lidských ani zvířecích silách tomu zabránit. 
Prášek se ale z nelidsky utažených pout vysype a mimozemšťany i s jejich plány hladce přepere. Ti nato kalupem 
s plány již čistými opouštějí Zemi. Zanechávají tady ovšem spoustu obřích mimozemských vajec, z nichž se 
časem (nejpozději v Hyper 5) mají vyklubat noví, ještě horší mimozemšťané. 

 
Naučení: (Porce pro středně velký národ.) Tucet mimozemských vajec rozklepeme údery lžíce bagru do dobře 

vymazaného kráteru dřímající sopky. Přidáme dva vlaky pepře, půl vlaku čili papriček, pár lahviček 
od kečupu. Směs promícháme kolesovým říčním parníkem. Po propečení podáváme ozdobené snítkou 
petržele. 

 
 
 

29 Efekt motýlích křídel 
 

Motýl letěl ke květu. Křídly mával velmi opatrně. Věděl, že svět je uspořádán tak křehce, že po jednom 
jeho mávnutí by se také mohl sakumprásk zhroutit. Taková věc se v rovnovážném systému stane, než byste řekli 
švec. A svět se jevil být v rovnovážném stavu. V rovnovážném, ale nepříliš stabilním. Každou chvíli se začal 
naklánět na jednu nebo druhou stranu a bylo třeba jej vybalancovat podle toho, kdo se právě stal novým majite-
lem jaderné zbraně.  

Zrovínka ve chvíli, kdy motýl přistával na květ, se svět vybalancovat nepodařilo (bouchlo to). Samo-
zřejmě, že motýl si hned začal vyčítat … že měl být s máváním křídly ještě opatrnější, že snad s nimi neměl má-
vat vůbec, že měl raději chodit pěšky a našlapovat přitom zvlášť opatrně. 

Další šupa, která následovala velmi krátce po první, zbavila motýla těchto problémů, protože ho zbavila 
křídel. Ta efektně - jako sliby politiků - zavířila prostorem a zmizela v hlubinách vesmíru. 

Motýl tedy začal chodit pěšky, opatrně našlapoval, velmi se snažil, ale na možnosti, že svět definitivně 
ztratí rovnováhu, se tím nic podstatného nezměnilo. 

 
Naučení: Pěší motýli to nevytrhnou. 
 
 

 
 
BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)  

 
JIŘÍ PEŠKA (13. 6. 1942 - 18. 1. 2009) 
matematik, softwarový expert, humorista  

 
 
 
 

Bajky postupně publikujeme v aukčních katalozích od 93. ostravské a 61. brněnské aukce 
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na žádost vlastníků dražených 
předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, 
která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna 
provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení 
identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-
stitucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 
členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-
lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření 
dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost 
dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčují-
cího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dra-
žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

3.  Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. 
Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-
žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

4.  Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláš-
kou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohléd-
nout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vy-
dá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci 
určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze 
v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či 
jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařa-
zených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jaké-
koliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-
niknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově 
zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její 
číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána 
poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li 
dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů 
má zvednuto svá dražební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu 
z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

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

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

Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor 
hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamžité dražební ceny. Rovněž pokud je větší počet dražitelů, může 
licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu 
narůstání příhozu vyvolávána. 

3.  Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne 
věc dražiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 
s oznámením dražebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povin-
nost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele. 

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

1. Vydražitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, 
jinak ztrácí nárok na vrácení složené dražební jistoty a rovněž mu může být dražebníkem odmítnuto vydání dra-
žebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části dražební ceny v hotovosti, prokáže-
li vydražitel svou totožnost a uzná nedoplatek dražební ceny, jako svůj dluh vůči dražebníkovi se splatností do 10 
kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, že zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, 
s.r.o., Jílová 2, Brno 639 00 v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet 
v bance. Nezaplacení celkové dražební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, že složená záloha propadá 
dražebníkovi a takto vydražené věci se považují za nevydražené. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zapla-
cení vydražené ceny po vydražiteli. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 
a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 15% této ceny jako aukč-
ní provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se 
připočítávají dodatečná 3 %. 

3.  Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro 
účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, 
že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 
od zaplacení 2% dražební ceny věci za každý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného dražební cenu, 
propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází 
z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost 
za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

4.  Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. 
K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je 
konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

1.  Dražené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný po-
pis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před draž-
bou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popi-
su. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměst-
nanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují 
žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpoklá-
dané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autor-
ství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či od-
hadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o.. 

2.  Dražitel souhlasí účastí ve dražbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.  

 
V Brně dne 18.6. 2002 
Ing. Petra Youngová 
jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHU AUKCE 
 

Do aukce je zařazeno cca 300 položek v cenách od 50 do 850 000 Kč. Bez nadsázky lze konstatovat, že 
se jedná o nejlépe obsazenou aukci ze všech 99 aukcí v Ostravě. Spektrum nabídky odpovídá nejen sběratel-
skému zájmu, ale i možnosti nákupu dárků na vánoce. Stalo se již tradicí, že naše vánoční aukce jsou 
s pohoštěním. Vybrané druhy výborného domácího cukroví a víno jsou připravovány i pro letošní vánoční aukci. 
Vzhledem k velkému množství zajímavých položek jsme nuceni v krátké charakteristice provést velkou selekci. 
Proto pouze orientačně: 

• Skvělou nabídkou na vánoční dárky může být dvacet dalších, dosud nenabízených, obrazů ze sbírky ne-
zapomenutelného českého herce Radovana Lukavského, v aukci v cenách 300 až 2500 Kč. 

• Nejdražší položkou aukce je olejová tempera na lepence „Bárky na pobřeží v noci“ Jana Zrzavého 
s potvrzenkou o koupi obrazu v roce 1974 přímo od autora. Při velikosti 34 x 44 cm bude obraz nabízen 
za 850 000 Kč. V nabídce jsou ještě další tři obrazy Jana Zrzavého. Pastel 20 x 29 cm „PIAZZETA “ 
s posudkem paní dr. Jany Orlíkové za 375 000 Kč, pastel 9 x 16 cm „Bárky “ za 16 000 Kč a konečně ba-
revná litografie „Benátský motiv“ za 29 000 Kč. 

• Olej na dřevěné desce 42 x 53 cm „Déšť nad Jeníkovem“ Antonína Slavíčka je prací vysoké galerijní 
hodnoty. Bude nabízen za 750 000 Kč. 

• Nejlepší olej na plátně Josefa Procházky „Česká letní krajina“ 81 x 121 cm bude nabízen za 590 000 Kč. 

• Galerijní olej na lepence 50 x 70 „Kubistické zátiší“ Alfréda Justitze jistě potěší sběratele svou vysokou 
kvalitou. S posudkem pana dr. Hlušičky bude nabízen za 199 000 Kč. 

4    
 
Trejbal Jind řich    
 
Pohled na Karlův most 
 
Fotografie 
vzadu fragment básně  
Jaroslava Seiferta  
"Býti básníkem",  
devadesátá léta minulého století 
28 x 22,5  
 

Pochází ze sbírky  
národního umělce  
Radovana Lukavského 
 

1 200 Kč  
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• Skvostem je linoryt 29 x 22 cm Pablo Picassa „Stojící ženský akt“ kolem roku 1908 s věnováním světově 
známému obchodníkovi s obrazy A. VOLLARDOVI. Obraz také nese razítka ze sbírek VOLLARDA  
a Vincenta KRAMÁ ŘE. Bude nabízen za 290 000 Kč. 

• Pálená deska „Z Beskyd“ 90 x 90 cm Eduarda Ovčáčka bude nabízena za 145 000 Kč. 

• Mistrovský olej na plátně „Bitva u Ústí nad Labem“ 55 x 75 Emila Holárka  za 145 000 Kč. 

• László Mednyánszky s olejem 23 x 24 „Horská krajina “ má vyvolávací cenu 65 000 Kč. 

• Skvělou nabídkou je akvarel – tuš „ Cesta lesem“ 60 x 46 cm Vincence Beneše za 18 000 Kč, dále potom 
litografie „Vodník“ Josefa Lady za 15 000 Kč, „Benátky“ olej 44 x 58 Antonína Hudečka za 18 500 Kč, 
olej na plátně 69 x 105 „Zátiší s konvicí a ovocem“ Vojt ěcha Erdélyi za 145 000 Kč, „Paridův soud“ 
štětcová malba tuší 48 x 31 cm Oscara Domingueze za 68 000 Kč, nádherné „Lékárníkovo zátiší“ Ladi-
slava Placatky 44 x 80 za 9 000 Kč atd. 

• Z významné soukromé sbírky moderního umění jsou v nabídce práce Jiřího Koláře, George Dokoupila, 
Albína Brunovského, Viktora Vasarelyho, Pavla Nešlehy, Lajose von Ebnetha, Otto Herberta Hájeka. 

• Jedna z největších kreseb Luďka Marolda  50 x 65cm „V hájovně“ z roku 1891 bude za 65 000 Kč. 

• Evropskou úroveň má olej na plátně „Zrození Venuše“ 110 x 62 cm. Toto velké galerijní dílo, práce Věry 
Jičínské z roku 1934, bude za 135 000 Kč. 

• V nabídce jsou obrazy 18. i 19. století i několik prací ryze českého malíře Vlastimila Rady. Zastoupeni 
jsou mimo jiné Alois Moravec, Pravoslav Kotík, Ludmila Jiřincová, Karel Skála, Roman Havelka, 
Vladimír Komárek, František Tichý, Hubert Kova řík, Karel Teissig, Willi Nowak, Jaroslava Hýžová, 
Vilém Topinka, Jaroslav Kapec, Ludvík Schneiderka, František Jiroudek, Josef Váchal, Karel Bohá-
ček, Václav Špála, Bohumír Pecold, Vladimír Gažovič, Josef Drha, Jan Čumpelík, Miroslav Göttlich, 
Ivan Sedliský, Karol Molnár, Josef Jambor, Jaroslav Veris, Helena Salichová a řada dalších. 

V této vánoční aukci je velice kvalitn ě obsazena také neobrazová část. Několik málo upozornění k této části: 

• Velký zámecký 18-ti plamenný svíčkový lustr  ze zlacené mosazi s křišťálovými ověsky je dlouhý 155 cm, 
se závěsným řetězem může být prodloužen až na 2,7 m, vyvolávací cena 99 000 Kč. 

• Původní originální bronz Oty Janečka „Kubistická žena“ výšky 35 cm za 65 000 Kč. 

• Sbírkové africké umění zastupuje dřevořezba „Černoška s dítětem“ kmene YORUBA vysoká 63 cm 
s cenou 37 500 Kč nebo bronzová hlavová maska kmene BENIN výšky 75 cm, 39 000 Kč. 

• Původní bronzová plastika „Raněný“ vysoká 49,5 cm od Štursy má vyvolávací cenu 20 000 Kč. 

• Pozdně barokní korpus Krista,  kolem roku 1750 vysoký 40 cm, je v nabídce za 12 500 Kč. 

• Vyvolávací cena objektu - hry  od Marie Čermínové – Toyen 35 x 28,5 cm je 15 500 Kč. 

• Mimořádně luxusní položky porcelánu i skla jsou ve velmi příznivých cenách 500 Kč až 4 500 Kč. 

• Samozřejmě jsou v nabídce i šperky, tak například zlatý prsten s brilianty 1,0 ct za 29 000 Kč, zlaté ná-
ušnice s brilianty celkem 1,5 ct za 45 000 Kč apod. 

 

 

Těšíme se na shledání.   

V případě, že se neuvidíme, přejeme Vám zdraví a pohodu, 

 šťastné prožití Vánočních svátků  

a hodně úspěchů v Novém roce 2010 
 

 
 

Ing. Petra Young v.r. 
jednatelka společnosti AAA s.r.o. 
Jílová 2, 639 00 Brno 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 – 40 
včetně položek 1 – 20 ze sbírky Radovana Lukavského 

 

1   Čihák Jan   (1940-) 
"Kytice v bílé váze"  ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 2000, kvalitní profesionální práce, 52 x 29,5 (62,5 x 39,5)  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Čihák Jan  malíř krajinář, který ve své celoživotní tvorbě zůstává věrný jednomu regionu – Vysočině, významné místo 
v tvorbě zaujímají také bohatě aranžovaná květinová zátiší, narozen v Praze, trvale žije na Vysočině, soukromá studia 
malování u malíře Jaroslava Šmídry v Hlinsku a Františka Bukáčka v Poličce, výstavy: Blansko, Brno, Hlinsko, Jimramov, 
Kladno, Krásné, Moravská Třebová, Moravský Krumlov, Olomouc, Polička, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Tišnov, 
Curych, Mnichov, na jaře 2005 založil ve Svitavách Galerii u Jana (http://www.galerieujana.wz.cz/hlavni.htm, 
http://www.v-atelier.cz/) 

    
    
    

2   Sodomka Jaroslav   (15.12.1919-5.2.1975) 
"Krajina s domy a rybníkem"  .......................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, šedesátá - sedmdesátá léta 20. století, 25 x 44,5 (33 x 53)  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Sodomka Jaroslav  akademický malíř, věnoval se krajinomalbě, především malbě Vysočiny, narodil se v Kameničkách, 
kde také zemřel, po roce 1945 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v krajinářské speciálce Otakara Nejedlého, 
zastoupen ve Východočeské galerii v Pardubicích (Slovník Chagall) 

    
    
    

3   neurčeno    
Konvolut "Filmová a televizní fakulta AMU uvádí dok umentární cvičení I. ročníku" ......................  1 200 Kč  
scénář a režie Ondřej Lukavský, kamera Ervín Sanders, pedagogické vedení doc. V. Kressl, odb. asistent P. Prokop, odb. asistentka 
J. Kresslová, druhá polovina 20. století, 15 listů 19 x 16, tisk z koláže 
1 kresba tužkou "Dýka a růže" s dedikací "Panu Radovanu Lukavskému - dík za Hamleta", signováno  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

4   Trejbal Jindřich    
"Pohled na Karlův most" ................................................................................................................................................  1 200 Kč  
fotografie, vzadu pasparty informace o fotografii a fragment básně Jaroslava Seiferta "Býti básníkem", devadesátá léta minulého 
století, 28 x 22,5  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

In:  PRAGA CAPUT REGNI, Jaroslav Guth, Marta Guthová, nakladatelství Flow East 1995, 152 stran 
Rozsáhlá obrazová monografie doplněná poezií Jaroslava Seiferta (anglický překlad Ewald Ozers) 
Autoři fotografií: Josef Ehm, Jaroslav Guth, Tibor Honty, Josef Sudek, Jindřich Trejbal , Jaroslav Trnovský, Vladimír 
Uher, Pavel Votruba, historické fotografie poskytl Pavel Scheufler 

    
    
    

5    Plakát k výstavě prací Františka Emlera, síň čs. Spisovatel .......................................................................  500 Kč  
sítotisk, kolem poloviny minulého století, nerámováno, 61 x 46  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

6   Ralenovský Vladimír   (1920-2005) 
"Svratka u Krásného"  .........................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na plátně fixovaném na sololitu, signováno, druhá polovina 20. století, vzadu štítek s informacemi o obraze 
20,5 x 30 (28,5 x 38,5)  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Ralenovský Vladimír  malíř, grafik, narodil se v Měníně u Brna, zemřel v Brně, ve třicátých letech studoval na Škole 
uměleckých řemesel v Brně, malíř Vysočiny (http://www.galerie-vysocina.com) 
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7   Doležal    
"Chalupa"  .................................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na sololitu, signováno tužkou, druhá polovina 20. století, nerámováno, 30 x 35  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

8   Zemánková Dagmar   (1967-) 
"Rybník v zim ě"  ..................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na sololitu, přelom 20. a 21. století, 25,5 x 32 (38,5 x 45,5)  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Zemánková Dagmar  malířka žijící v Šumperku, zaměřuje se především na motivy českých scenérií a zátiší, inspiraci 
čerpá převážně v krajině Vysočiny a Jeseníků ve všech ročních obdobích i v různé denní době, díky samostatným 
a souborným výstavám jsou dnes její obrazy zastoupeny v soukromých sbírkách nejen u nás, ale i v mnoha zemích světa, 
výčet výstav je uveden na autorčiných webových stránkách, vernisáže výstavy konané ve dnech 15.7. - 29. 7. 2007 
v kulturním domě v Krásném na Vysočině se zúčastnil také Radovan Lukavský (http://www.obrazy-galerie.eu/, 
http://www.v-atelier.cz/) 

    
    
    

9   neurčeno    
"Rybník na podzim"  .............................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, šedesátá léta minulého století, 24,5 x 45 (38,5 x 58,5)  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

10   Trnka Jiří   (1912-1969) 
"Sen noci svatojánské" .....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
reprodukce barevné litografie, druhá polovina minulého století, 41 x 29,5 (65 x 50,8)  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Trnka Ji ří  světově proslulý český loutkař, malíř, řezbář, sochař, animátor, studium na UPŠ v Praze u Bendy, řada výstav, 
široké zastoupení v Národní galerii, Národní umělec, v roce 1968 obdržel cenu ministerstva kultury a cenu H. Ch. 
Andersena, velký počet cen obdržel na filmových festivalech v Karlových Varech, Benátkách, Montevideu, Bergamu, 
Oberhausenu, Cannes, Paříži, Locarnu, v roce 1940 byl poctěn cenou České akademie vědy a umění v Praze, dlouhý výčet 
uveden v Lexiconu (Lexicon of the CVA) 

    
    
    

11   Emler František   (1912-1992) 
"Ženy a úplněk"  ......................................................................................................................................................................  470 Kč  
litografie, signováno, číslováno 9/30, druhá polovina minulého století, 14 x 9,5  
 
 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) 

    
    
    

12   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Abstraktní motiv"  ...............................................................................................................................................................  300 Kč  
lept barevně dokolorovaný, signováno tužkou, datováno 1981, nerámováno, paspartováno, 15 x 11,7  
 
 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 profesora ak. Müllera 
a na AVU u profesora 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  
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13   neurčeno    
"Zachumelená projížďka na sáních tažených statným valachem" .................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1998, vzadu dedikace: Slatiňany 16/XII. 2001 s úctou… dále nečitelné, adjustováno 
v plátěné paspartě s olepem, 9 x 20 (23,5 x 32,5)  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

14   Mareš Jiří   (1932-1984) 
"Společnost u stolu" ..............................................................................................................................................................  300 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 1977, volný list, 28,5 x 21  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského.  

Obrazy, obrázky z této sbírky nabízíme v prodeji na našich aukcích od června tohoto roku.  
Výrazně jsou zde zastoupeni malíři spojení svou tvorbou s Vysočinou, kterou si Radovan Lukavský velmi oblíbil.  
Druhou velkou skupinu tvoří malíři spojení s Radovanem Lukavským náboženským cítěním, např. Ludmila Jandová.  
Do této skupiny lze zřejmě zařadit i Jiřího Mareše a jeho ženu 

  

Mareš Jiří  grafik, malíř, narozen v Brně, studium na AVU Praha u prof. V. Pukla, Silovského, V. Sychry, zastoupen 
v Národní galerii v Praze, v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, 
manžel malířky Míly Doleželové, která veškerou uměleckou pozůstalost svoji i manželovu odkázala České dominikánské 
provincii, stálá expozice části odkazu je umístěna v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí (Lexicon of the 
CVA, webové stránky o Míle Doleželové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek výtvarného umění 
http://www.mzm.cz/promus11) 

    
    
    

15   Mareš Jiří   (1932-1984) 
"Na lavi čce pod stromem" .................................................................................................................................................  700 Kč  
mastný pastel, signováno, datováno 1977, volný list, 41,5 x 29,5  
    
    
    

16   Vondráček Michal   (6.8.1951-) 
"Barokní architektura s globusem"  ...............................................................................................................................  300 Kč  
ocelorytina, číslováno 90/100, devadesátá léta minulého století, volný list, 25,3 x 17,5  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

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

    
    
    

17   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"V ětvička na jaře"  .................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, druhá polovina dvacátého století, volný list, 12,5 x 9  
 
 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 profesora ak. Müllera 
a na AVU u profesora 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) 

    
    
    

18   Fišer František    
"Malostranská věž"  ..............................................................................................................................................................  300 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou, číslováno 12/200, kolem poloviny minulého století, volný list, 22 x 16  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Fišer František  Fišer František (1938-2005) 
grafik, narozen v Budětsku - Slavíkově na Prostějovsku, studoval na Pedagogické škole Prostějov, působil v Prostějově 

a Brně, dosáhl mistrovství v dřevorytu (Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK04, záznam 000012749) 
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nebo 
 
Fišer František (15.11.1889-) 
malíř, restaurátor, narozen v Radnicích u Rokycan, studoval na UMPRUM u profesora Dítěte a soukromě u profesora 
Nechleby, jeho figurální nástěnné malby zdobí kostely v Nymburce, Bráníku, Týnci nad Labem a jinde 

    
    
    

19   Fišer František    
"Zlatá uli čka"  ..........................................................................................................................................................................  300 Kč  
dřevoryt, signováno v desce i tužkou, číslováno 18/200, volný list, 15,7 x 22,5  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
     
    
    

20   neurčeno    
"Uli čka s bránou" ..................................................................................................................................................................  300 Kč  
akvatinta, číslováno 92/200, signováno monogramem tužkou, datováno 1983, vzadu dedikace - text nečitelný, volný list, 21,5 x 15  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

21   Havelka Roman   (1877-1950) 
"Na kraji lesa"  ...................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na dřevě, signováno, nedatováno, patrně kolem roku 1910 z cyklu "Podyjí", práce jednoho z čelných představitelů mařákovy 
školy, luxusní rám, působivý celek, 30 x 40 (46 x 55)  
  

Havelka Roman  malíř a grafik, narozen v Jemnici na Moravě, studium UMPRUM v Praze u E. C. Lišky, S. Suchardy, 
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) 

    
    
    

22   Brose - Jan Jacob Zuidem   (1833-1882) 
"Krajina s lesem a vodou" ...........................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu štítek významného malíře a restaurátora Vladimíra Terše (1920-) 
o restaurování z roku 1987 a určení malíře - Brose (Broos) Jan Jacob Zuidema, vynikající krajinářská práce, 90 x 116 (105 x 130)  
  

Brose - Jan Jacob Zuidem  dosahuje na světovém trhu vysokých cen 
    
    
    

23   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Na koupališti" ..................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, padesátá léta minulého století, výborná práce galerijní úrovně, 70 x 99 (88 x 116)  
  

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) 

    
    
    

24   Slatina J.H.    
"Rajhradská alej"  ...............................................................................................................................................................  7 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1954, monumentální práce galerijní úrovně, OJEDINĚLÉ, 72 x 98 (99,5 x 125,5)  
    
    
    

25   nesignováno    
"Zimní nálada u větrného mlýnu"  ...........................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, druhá polovina minulého století, velmi kvalitní, sbírková romantická práce, 59 x 80 (79,5 x 100)  
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26   Holárek Emil   (1867-1919) 
"Bitva u Ústí nad Labem"  ..........................................................................................................................................  145 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1895, skvělá práce malíře, jehož obrazy se na trhu vyskytují velmi 
vzácně, vzadu uveden název, 55 x 75 (76 x 95,5)  
VZÁCNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Holárek Emil  malíř a grafik, narozen v Lounech, studoval na pražské akademii u profesora Pirnera, dále studoval šest let 
v Mnichově a pak se opět vrátil na pražskou akademii (Toman) 

    
    
    

27   Kapec Jaroslav   (1924-1998) 
"Mikro - Makrosv ět"  .....................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovská galerijní náročná kombinovaná technika na desce, signováno, kolem roku 1967 (?), jedno ze stěžejních děl autora, 
vysoce reprezentativní, vzadu štítek Fondu, 85 x 73 (97 x 86)  
  

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 
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) 

    
    
    

28   neurčeno    
"Z Paříže" ............................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1932, výjimečná práce vysoké galerijní hodnoty, 
zvládnutá figurální scéna na skvěle zachycené dlažbě je mimořádná, nádherná sběratelská, muzeální i dokumentační práce.  Obraz jsme 
nechali odborně přerámovat, garantujeme dobovou původnost práce, 24 x 48 (44 x 67)  
    
    
    

29   Žižka Jiří   (1954-2009) 
"Sedící ženský akt s melounem u okna" ...................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalirní práce žáka Karla Součka, 60 x 40 (85 x 65)  
  

Žižka Jiří  malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka 
a Paderlíka na AVU v Praze, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné 
výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA 

    
    
    

30   Beneš Vincenc   (1883-1979) 
"Cesta lesem" .....................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, kolem roku 1918, luxusní adjustace v paspartě 
a zlaceném rámu francouzského typu, sbírkový obraz, reprezentativní celek, ve výřezu 60 x 45,5 (104 x 77)  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA SKVĚLÉHO MALÍŘE 
  

Beneš Vincenc  malíř, studia na UMPRUM a AVU u profesorů Dítěte, Lišky, Bukovace a Ottenfelda, člen Osmy, SVU 
Mánes, Skupiny výtvarných umělců atd., zastoupen v Národní galerii Praha a ve všech krajských a městských galeriích, 
zastoupen i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, výstavy po celém světě, např. 1921 - Paříž, 1922 - Řím, 1925 
-. Londýn, Vídeň, Hagenbund, v letech 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 - Pittsburgh, Saint - Louis, 
Philadelphie, Chicago, Carnegie Institut, 1937 - Paříž, řada vyznamenání, jeden z nejvýznamnějších českých malířů první 
poloviny 20. století, měl společný ateliér s B. Kubištou, zastoupen i ve sbírkách moderního umění v New Yorku  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

31   Ovčáček Eduard   (1933-) 
"Z Beskyd"  ........................................................................................................................................................................  145 000 Kč  
pálená deska, signováno, datováno 1983, galerijní práce našeho vynikajícího moderního umělce, 90 x 90  
  

Ovčáček Eduard  malíř, grafik, sochař, fotograf, ilustrátor, narozen v Třinci, studoval u profesora P. Matejky na VŠVU 
v Bratislavě a jako host v ateliéru profesora A. Kybala na VŠUP v Praze, působil jako pedagog na FF UP v Olomouci, 
od roku 1991 pedagogicky působí na Katedře výtvarné tvorby PedF Ostravské university, od 2001 profesor, zastoupen 
v mnoha galeriích včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 

    
    
    

32   Mednyánszky László   (1852-1919) 
"Horská krajina"  .............................................................................................................................................................  65 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, přelom 19. a 20. století, 23 x 34 (42 x 51,5)  
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Mednyánszky László  MEDŇANSKÝ LADISLAV, slovensko-maďarský malíř, baron, narodil se v Beckově, v roce 1861 
se rodina přestěhovala do Strážek na zámek dědečka z matčiny strany (v blízkosti Spišské Belé), malířství studoval 
soukromě u rakouského malíře Thomase Endera, pokračoval na akademiích v Mnichově a Paříži. Po smrti profesora Pilse 
v roce 1875 školu opustil a maloval na Montmartru. Střídavě pak pobýval v Beckově, Strážkách, Budapešti, Vídni, Paříži, 
navštívil Szolnok a Itálii. Po vypuknutí první světové války se stal válečným dopisovatelem, válečné rány přijel léčit v roce 
1918 do Strážkova, následkem chatrného zdraví zemřel ve Vídni 1919. V roce 1877 vystavoval na pařížském Saloně, 
po dobu života se pravidelně účastnil kolektivních výstav v budapešťském Mucsárnoku, v průběhu minulého století se 
uskutečnilo několik souborných výstav v Bratislavě, řada výstav se uskutečnila v Budapešti. Část rozsáhlého díla 
z dědictví autorovy neteře Margity Czóbel obdržela Slovenská národní galerie v roce 1972, v roce 1990 otevřela stálou 
výstavu jeho prací v rekonstruovaném zámku ve Strážkách 
(In:http://en.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Medny%C3%A1nszky http://www.artbohemia.cz) 

    
    
    

33   Topinka Vilém   (1909-1977) 
"Jaro na Valašsku"  ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno - nepřečteno, 70 x 56 (80 x 66)  
  

Topinka Vilém  malíř, narozen v Prostějově, žák soukromé školy Františka Myslivce v Brně, zaměřoval se 
na krajinomalbu - Slovácko a Valašsko, později na krajinu Hané a její folklor (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

34   Hajek Otto Herbert   (1927-2005) 
"Barevná geometrická kompozice" ............................................................................................................................  7 800 Kč  
barevná serigrafie, signováno tužkou, datováno 76-92/2, číslováno 71/100, volný list, 60 x 80  
 
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
  

Hajek Otto Herbert  malíř, sochař, výtvarný teoretik, narozen v Nové Huti u Prachatic, studoval sochařství na Státní 
akademii výtvarných umění ve Stuttgartu, zastoupen ve čtyřiceti světových galeriích, realizoval řadu monumentálních 
plastik a objektů a více než 120 výstav (Slovník Chagall) 

    
    
    

35   Brunovský Albín   (1935-1997) 
Z cyklu "Schliemannovy vykopávky v Hisarliku I a II "  ................................................................................  23 300 Kč  
dvě litografie, signovány tužkou, datovány 1966, číslováno 49/100 a 100/36, obě značeny slepotiskovým razítkem Graphikkreis 
der Neuen Münchner Galerie Dr. Hiepe & Co G.M.B.H., 24,5 x 30,5 (73 x 58,5) 24,5 x 28,5 (73,5 x 58,5)  
 
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
 Cena za oba kusy 
 

Henri Schliemann hledal bájnou Tróju podle Homérova eposu Íliada. Objevil ji pod nánosy v patnáct metrů vysokém 
pahorku Hisarlik v Anatolii v Turecku. Splnil si tak svůj dětský sen. Předtím však prožil život plný dobrodružství, usilovné 
práce a studia, ovládal mnoho jazyků slovem i písmem. Nashromáždil bohatství, díky němuž mohl archeologické 
průzkumy financovat z vlastních zdrojů 

  

Brunovský Albín  malíř, grafik, ilustrátor, studia na střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě a na vysoké škole 
výtvarného umění u prof. Hložníka, ilustroval více než 100 knih, navrhoval bankovky, maloval rozměrná plátna, řada 
výstav doma i v zahraničí, zastoupen mimo jiné v Národní Galerii Praha, Art Institut of Chicago, Albertinum Vídeň, 
laureát grafických bienále v Brně, Banské Bystrici, Malborku, Krakově, Lipsku, Varně a dalších místech, významný 
slovenský malíř a grafik (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

36   Vasarely Victor   (1908-1997) 
"Geometrická kompozice" ...........................................................................................................................................  11 300 Kč  
sítotisk, signováno tužkou, číslováno 92/250, klubová edice Kestner Gesellschaft, vyšlo v Hannoveru v Německu v roce 1958 
43,5 x 35,5 (66,7 x 49,5)  
  
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
  

Vasarely Victor  malíř a grafik, průkopník kinetismu a op artu, ovlivnil dekorativní umění, reklamní a propagační tvorbu, 
Maďar tvořící ve Francii, vlastním jménem Gyozo Vásárhelyi, narozen v Pešti (Pécs - páté největší město v Maďarsku, 
nachází se poblíž hranic s Chorvatskem), dětství strávil na Slovensku, v roce 1918 se rodiče přestěhovali do Maďarska, 
studia zahájil na lékařské fakultě, po dvou letech přestoupil na studium malířství a moderního umění na soukromé škole 
Podolini-Volkmann Academy, potom žák László Moholy-Nagy na Bauhausu, po roce 1930 se přestěhoval do Paříže, 
v roce 1938 namaloval svůj první op artový obraz Zebra, v roce 1942 si založil vlastní ateliér v Saint-Céré, v roce 1945 si 
otevřel nový v Arcueil na předměstí Paříže, jeho poslední ateliér byl na Annet-sur-Marne, zemřel v Paříži  
(Malá československá encyklopedie, http://en.wikipedia.org, http://www.artmuseum.cz) 
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37   Dokoupil Jiří Georg   (1954-) 
"Modrý akt"  .......................................................................................................................................................................  10 300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1998, číslováno 40/100, 37 x 26 (51 x 40,5)  
 
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
  

Dokoupil Jiří Georg  malíř, grafik, sochař, narozen v Krnově, v roce 1969 rodina emigrovala do SRN, studoval malbu 
na Akademii výtvarných umění v Kolíně nad Rýnem a ve Frankfurtu nad Mohanem, svá studia ukončil na Cooper Union 
v New Yorku (Ateliér Hanse Haacka), pedagogicky působil na akademiích v Düsseldorfu a Madridu, v roce 1980 
spoluzaložil skupinu Mühlheimer Freiheit, s níž začal vystavovat, jeho díla se objevovala na mnoha výstavách 
postmoderního umění v galeriích celého světa (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

38   Dokoupil Jiří Georg   (1954-) 
"Erotický motiv"  ..............................................................................................................................................................  10 300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1998, číslováno 40/100, 33,5 x 24,5 (47,5 x 39)  
 
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
    
    
    

39   Nešleha Pavel   (1937-) 
"Židle IX"  ............................................................................................................................................................................  21 000 Kč  
grafit (tuha) na kartonu, signováno monogramem PN, datováno 1972, z cyklu "Židle", volný list, 111 x 78  
 
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
  

Nešleha Pavel  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u Z. Baláše a K. Tondla na Vyšší výtvarné škole v Praze a užitou 
malbu se speciálním zaměřením na textilní umění u profesora A. Fišárka na VŠUP v Praze, od roku 1990 docent a vedoucí 
ateliéru malby, 1991 jmenován vysokoškolským profesorem, člen skupiny Zaostalí, zastoupen v Národní galerii Praha 
a v řadě dalších galerií doma i v zahraničí, množství výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    
    
    

40   Justitz Alfréd   (1879-1934) 
"Zátiší s podnosem s hroznem vína a mísou s jablky" ..................................................................................  199 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1930, k obrazu přiložen znalecký posudek předního odborníka 
PhDr. Jiřího Hlušičky, 50 x 70  
  

Justitz Alfréd  malíř podobizen, krajin i zátiší, narozen v Nové Cerekvi u Pelhřimova, žák profesorů Pirnera a Thieleho 
na pražské akademii, později studoval u Schmitt Reutteho v Karlsruhe a V. Trübnera v Berlíně, byl malířem a kreslířem 
moderních směrů, vystavoval s Tvrdošíjnými, často tvořil v Paříži, řada monografií, zastoupen v Národní Galerii Praha, 
vynikající český malíř 20. století, moderní malíř evropského věhlasu (Toman) 

    
    
    

 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 41 – 60 

 

41  Ikona se stříbrným příkrovem ............................................................................................................................  18 000 Kč  
olejomalba, stříbro puncováno carskou - předrevoluční puncovní značkou a mistrovskou značkou z let 1908 - 1917, sbírkový kus, 
22,2 x 17,8 

 
PŘILOŽEN POSUDEK NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, POVOLENÍ K PRODEJI A VÝVOZU  

    
    
    

42  "Proměnění na hoře Tábor"  ...................................................................................................................................  9 000 Kč  
olejomalba na dřevě, přelom 18. a 19. století, muzeální kus, 34 x 26,5 
 

PŘILOŽEN POSUDEK NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, POVOLENÍ K PRODEJI A VÝVOZU  
    
    
    

43   Zlatý prsten s brilianty ..........................................................................................................................................  29 000 Kč  
bílé zlato, značeno platnou prvorepublikovou značkou, výborná zachovalost, ryzost zlata 585, hmotnost 2,97 g btto 
brilianty: 1 x 0,5 ct, 10 x 0,05 ct, celkem 1,0 ct  
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44   Zlaté náušnice s brilianty .....................................................................................................................................  45 000 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, osazny z bílého zlata, značeno platnou prvorepublikovou puncovní značkou 
ryzost zlata 585, hmotnost 3,54 g btto, brilianty: 2 x 0,7 ct, 2 x 0,05 ct, celkem 1,5 ct  
    
    
    

45   Šálek s podšálkem .......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán bohatě zlacený a malovaný květinovým dekorem, patrně Čechy, polovina devatenáctého století, reprezentativní kus 
výška 7 cm  
    
    
    

46   Mocca šálek s podšálkem .........................................................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán malovaný motivem růží, značeno MÍŠEŇ - modré meče, počátek 20. století, výška 5,5 cm  
    
    
    

47   Šálek s podšálkem .......................................................................................................................................................  5 000 Kč  
porcelán malovaný vedutou města, na šálku značení modrým KPM - BERLÍN, polovina 19. století, sbírkový kus, výška 8 cm  
    
    
    

48    Šálek s podšálkem, vysoké ouško ........................................................................................................................  4 000 Kč  
porcelán, zdobeno malbou empírových FRYGŮ, značeno HÖCHST - modrá pod polevou - po Míšni druhá nejstarší porcelánka 
na území Německa, 19. století, výška 12 cm  
    
    
    

49  Šálek s podšálkem, vysoké ouško, tři tlapky  ....................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán, zdobeno zlacením se siluetou města, neznačeno, 19. století, muzeální kus, výška 11,5 cm  
    
    
    

50   Šálek s podšálkem, vysoké ouško ......................................................................................................................  18 000 Kč  
porcelán, po obvodu mistrovská malba dívky s pohárem vína a černouška v turbanu, vlevo dole signováno OM, značeno čísly, 
první polovina 19. století, výška 11,5 cm  
    
    
    

51  Párové stříbrné svícny jednoplamenné ...........................................................................................................  15 000 Kč  
jemně gravírované rozvilinami, značeno platnými rakousko-uherskými puncovními značkami DIANA, druhá polovina 19. století 
2 kusy, ryzost 800, celková hmotnost obou kusů 811 g, výška 37cm, cena za oba kusy  
    
    
    

52  Svícen čtyřplamenný...................................................................................................................................................  1 800 Kč  
porcelánový, zdobený plastickými kvítky a zlacením, neznačeno, první polovina 20. století, výška 28 cm  
    
    
    

53   Vázy s plastickými poloakty vodních víl ..........................................................................................................  9 500 Kč  
kamenina - siderolit, dole značeno JM - JOHANN MARESH, Severní Čechy, kolem roku 1900, výrazné SECESNÍ provedení 
2 kusy, muzeální položka, výška 43 cm, cena za oba kusy  
    
    
    

54  Plastika "Mladý vodník a dívka se džbány" ................................................................................................  14 000 Kč  
kamenina, signováno SCHOOP, značeno BB - BERNARD BLOCH, kolem roku 1900, špičkový sbírkový kus z období SECESE, 
výška 39,5 cm  
    
    
    

55   Plastika "Puma"..........................................................................................................................................................  7 000 Kč  
bronzová, na elipsovité podstavě, neznačeno, práce z období první republiky - kolem roku 1930, 30 x 13 x 9 cm  
    
    
    

56   Garnitura prsten, náušnice, přívěšek ................................................................................................................  6 000 Kč  
bílé zlato, prsten osazen perlou a dvěma safírky, každá náušnice a přívěšek osazeny jednou perlou a jedním safírkem, puncováno, 
NOVÁ ZAKÁZKOVÁ PRÁCE, ryzost zlata 585, hmotnost celé garnitury 7,30g btto  
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57  Zlatý dámský prsten ARTDEKO  5 000 Kč  
značeno platnou puncovní značkou, prvorepubliková práce kolem roku 1930 
hlava osazena kameny: 5 x diamantová routa, 1 x bílý safírek, 1 x modrý safírek centrálně, ryzost zlata 585, hmotnost 2,10g btto  
    
    
    

58  Jantar se zrnkami pylu ..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
upraven jako přívěs ve zlaté montáži, značeno platnou puncovní značkou, ryzost zlata 585, hmotnost 26,00g btto  
    
    
    

59   Zlatý dámský náhrdelník ........................................................................................................................................  8 000 Kč  
kombinace žlutých oválků a bílých spojek, značeno platnou puncovní značkou, KVALITNÍ NOVÁ PRÁCE 
ryzost zlata 585, hmotnost 16,10g btto, délka 45cm  
    
    
    

60   Nástolec figurální se třemi andílky .....................................................................................................................  6 500 Kč  
mosaz, figurky stříbřené, podstava zdobená bohatými plastickými rozvilinami, kolem roku 1900, DEKORATIVNÍ, výška 40cm  
    
    
    

 
 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 61 – 100 

 

61   Burdiak J.M.    
"Rodina pr ůmyslníka z Ostravy" ...........................................................................................................................  120 000 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu na štítku datace189?, určeno místo M. Ostrau - Moravská Ostrava a opět jméno autora, 
MONUMENTÁTNÍ a reprezentativní práce, 100 x 120 (124 x 143)  
    
    
    

62   Moravec Alois   (1899-1987) 
"Na pastvě u říčky"  .........................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1960, vzadu štítek Svazu výtvarných umělců a určení místa "Napajedlo 
u Kestřan" - u Písku, luxusní rám francouzského typu, galerijní práce, reprezentativní celek, 50 x 70 (68 x 88)  
  

Moravec Alois  skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické 
speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více než padesát výstav, medaile na světové 
výstavě v Paříži 1937, zasloužilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto 
významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

63   Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 
"Jarní sny"  ..........................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská olejová tempera, signováno, datováno 1979, vzadu adresa malířky, galerijní práce jedné z našich nejlepších malířek 
Valašska vůbec, 75 x 56 (86 x 66,5)  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

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) 

    
    
    

64   Fiala F.    
"Česká krajina v létě"  .......................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, 31 x 41 (46,5 x 57)  
    
    
    

65   Lada Josef   (1887-1957) 
"Vodník"  ..............................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1942, číslováno 08/500 (první číslice může být skrytá pod paspartou, 
potom 108/500), skvělá galerijní grafika, přibližně 1,5 cm od pravého okraje byla grafika přeložena, ve výřezu 32,5 x 42 (44 x 58)  
VÁNOČNÍ NABÍDKA 
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Lada Josef  vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se 
knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, z finančních 
důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti, výtvarník, který nemá ve světě obdoby, výčet jeho 
výstav je nekonečný (Slovník Chagall)  
Ladova grafika Vodník již dosáhla na aukcích cen kolem 150 000 Kč 

    
    
    

66   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 
"Hlava dívky s r ůží"  ..........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
velká mistrovská litografie, signováno, nedatováno, ve výřezu 34 x 25 (44 x 58)  
VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Jiřincová Ludmila  skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, 
na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, 
řada ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

67   neurčeno    
"Krojovaná dívka na kraji vesnice v květech"  ......................................................................................................  2 500 Kč  
olej-tempera, signováno, nedatováno, luxusní ozdobný rám, ve výřezu 31 x 22 (56 x 44)  
    
    
    

68   nesignováno    
"Venkovské zátiší"..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na lepence, kolem poloviny minulého století, působivá impresionisticky laděná práce, 50 x 60 (60 x 70)  
    
    
    

69   Mendoly-Stefanoff Grzegorz   (?-1943) 
"Kytice"  ...................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno Prof. G. Mendoly, nedatováno, v horní části poškozeno úderem, 60 x 50 (70 x 60)  
 

Při porovnání fotografií obrazů vystavovaných na webových stránkách se v signaturách vyskytuje společný základ 
G. Mendoly, navzájem se liší uváděním jména Stefanoff nebo jeho části, někdy je za jménem připojen letopočet. Struktura 
malby je na obrazech podobná. Ceny na polském aukčním trhu se pohybují v několika tisících polských zlotých  
(kurzovní lístek z počátku prosince 2009 uvádí kurz vyšší než 6 Kč za 1 polský zlotý) 

  

Mendoly-Stefanoff Grzegorz  polský nebo ruský malíř malující ve stylu imprese, prodeje obrazů tohoto autora jsou 
vedeny v katalogu ARTPRICE a na polských stránkách ARTINFO, na stránkách prodejní galerie Jeannamour Gallery San 
Francisco, specializující se na artdeko, secesi, neoklasicismus z let 1880-1939, je nabízen obraz vykazující stejné znaky, 
galerie však uvádí jiná životní data autora (1898-1966) 

    
    
    

70   Jičínská Věra   (1898-) 
"Zrození Venuše" ...........................................................................................................................................................  135 000 Kč  
olej na plátně, signováno značkou, datováno 1934, práce Věry JIČÍNSKÉ, mistrovská práce galerijní úrovně, 110 x 62 (134 x 85)  
Obraz je mimořádnou prací evropské úrovně z autorčina pobytu v Paříži, byl vystavován v Londýně, Paříži 
  

Jičínská Věra  studium v Mnichově a Paříži, žákyně Fernanda Légera, vystavovala v pařížském salonu Les Independants 
    
    
    

71   Makovská Marta Maria   (1916-2005) 
"Z Byst řice pod Hostýnem" ...........................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1942, výborná práce rodačky z Vídně, 37 x 56 (45 x 63)  
  

Makovská Marta Maria  malířka, čestná občanka Rusavy, s Václavem Karafiátem spoluautorka knihy "Paleta malířů 
z krajiny pod Hostýnem" narozena ve Vídni, po první světové válce se rodina přestěhovala do Holešova, malířství 
studovala u J. Hovory, Z. Rückové a M. Neubertové, podobu starých dřevěnic zachovala na obrazech namalovaných 
na Rusavě, její obraz Bystřice pod Hostýnem zdobí stěnu zasedací síně radnice  
(web: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, Valašské Athény) 

    
    
    

72   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)  
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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) 

    
    
    

73   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) 

    
    
    

74   Hudeček Antonín   (1872-1941) 
"Z Benátek"  ........................................................................................................................................................................  18 500 Kč  
mistrovský řídký olej na kartonu, signováno, nedatováno, jde skutečně o práci skvělého a mimořádně významného malíře, podpis, 
jak bylo malířovým zvykem, je tužkou, 44 x 58 (55 x 68,5)  
  

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) 

    
    
    

75   Rada Vlastimil   (1895-1962) 
"Sáně tažené koňmi"  ......................................................................................................................................................  13 900 Kč  
kombinovaná technika, signováno, první polovina minulého století, pravděpodobně studie k většímu obrazu, ryze české téma 
skvělého českého malíře, 26 x 35 (49 x 59)  
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 
ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, Národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 
v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 
dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

76   Teissig Karel   (1925-2000) 
"Dív čí akt s mašlí" ..............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno, datováno 1972, luxusní umělecká adjustace 
ve výřezu 38 x 25,5 (62 x 45,5)  
 
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Teissig Karel  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století, 
studoval na soukromé malířské Sychrově škole, na AVU v Praze u profesora Nechleby a na Académie Royale des Beaux-
Arts v Bruselu, řada výstav a ocenění, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní Galerie v Praze, 1961 obdržel Cenu 
Toulouse-Lautreca, Paříž (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

77   Dřízhal Milan    
"Stromy u potoka"  ................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1992, 66 x 38,4 (77,5 x 50)  
 
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

78   neurčeno    
"Sedící černovláska v bílé halence" ............................................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1954, 40 x 25,5 (54 x 39,5)  
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79   Hinčica Jan   (1905-1982) 
"Píseň"  .....................................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
originální barevná grafika, signováno, datováno 1976, číslováno 22/50, mistrovská kubizující práce žáka Kysely 
ve výřezu 40 x 48 (57 x 66,5)  
  

Hinčica Jan  malíř a grafik, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Kysely na UMPRUM v Praze, často 
vystavoval v Ostravě a ve Zlíně (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

80   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 
K obrazu bude vyhotoven posudek od Prof. Dr. Milana Jankovského  
  

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) 

    
    
    

81   Rada Vlastimil   (1895-1962) 
"Cestou na jarmark"  ......................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1942, krásná práce malíře, který spolu s Ladou patří 
mezi ryze české malíře, práce galerijní úrovně, ve výřezu 26 x 38 (44 x 56)  
VÝBORNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 
ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, Národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 
v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 
dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

82   Dier Amadeus Erhart   (1893-1969) 
"Slavnost s kolotočem"  ..................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský kvaš, signováno, datováno 1918, vzadu název díla a upřesňující informace, naprosto jedinečná práce galerijní hodnoty. 
Každá z cca 30 figurek je rozpracována do neuvěřitelně přesných charakteristik. Původní luxusní rám poškozen, obraz v pořádku, 
30 x 37 (51 x 56,5)  
    
    
    

83   neurčeno    
"BRETA ŇKA - dívka v šátku se zlatou náušnicí" ............................................................................................  26 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1893, mimořádná figurální práce v luxusním širokém hnědém rámu z masivu, práce 
galerijní úrovně, 52 x 42 (71 x 61)  
    
    
    

84   Kovařík Hubert   (1888-1960) 
"Ko čovníci v táboře u potoka" ..................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence,signováno, datováno 1943, galerijní práce umělce, který světově proslul zejména svými pracemi 
v keramice, 52 X 70 (69 X 88)  
RARITA A SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Kovařík Hubert  sochař, keramik a malíř, narozen v Břeclavi, žák umělecko průmyslové školy ve Vídni, dále žák 
profesora Ant. Hanaka rovněž ve Vídni, po první světové válce založil Keramické dílny v Kunštátě, od roku 1932 se také 
věnoval malování, velké množství výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

85   Topinka Vilém   (1909-1977) 
"Letní valašská krajina"  ...............................................................................................................................................  18 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1942, odpovídající široký rám, práce galerijní úrovně, vysoce reprezentativní celek, 
66 x 98 (82 x 113)  
  

Topinka Vilém  malíř, narozen v Prostějově, žák soukromé školy Františka Myslivce v Brně, zaměřoval se 
na krajinomalbu - Slovácko a Valašsko, později na krajinu Hané a její folklor (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

86   Topinka Vilém   (1909-1977) 
"Valašsko v zimě"  ............................................................................................................................................................  18 500 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1942, odpovídající široký rám, práce galerijní úrovně, reprezentativní celek 
78 x 92 (98 x 115), VÝBORNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
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87   Hála J.    
"Krajina s polními ž ňovými pracemi"  ...................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, skvěle zachycená atmosféra letního dne na venkově, luxusní dobový rám, práce galerijní 
úrovně, reprezentativní celek, 65 x 75 (83 x 96)  
    
    
    

88   neurčeno    
"Nevěstinec" .......................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na tvrzené lepence, špatně čitelná signatura vpravo dole, práce z první poloviny dvacátého století, 80 x 98 (100 x 116)  
    
    
    

89   Tichý František   (1896-1961) 
"Leda a labuť"  ..................................................................................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovská galerijní suchá jehla, signováno, datováno 1947, luxusní umělecká adjustace, uprostřed Tichým podepsáno jako solitér, 
ve výřezu 31 x 32,5 (54,5 x 54)  
 
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Tichý František  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) 

    
    
    

90   Schneider Lubomír   (1928-) 
"Kleopatra - Hlava pro Jana Zrzavého"  .................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní koláž, signováno vzadu, na přiložené pohlednici vydané Unií výtvarných umělců Olomouc uvedena datace 
1989, 27 x 21 (64 x 53,5)  
 
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Schneider Lubomír  malíř, grafik, narozen v Olomouci, studoval u Jana Zrzavého, A. Berana, A. Kučery na PedF UP 
Olomouc, vedle volné malířské tvorby se věnuje volné i užité grafice a realizacím pro architekturu, výstavy, realizace 
a literatura (Slovník Chagall) 

    
    
    

91   Rosnanith    
"Königsse Traunkeichen" ...............................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na dřevě, signováno, nedatováno, komorní romantická práce na úrovni veduty, vzadu poznámky majitele a název, široký 
zlacený rám, 15,5 x 20,5 (26 x 31,5)  
 
 Párová k následující položce č. 92 
    
    
    

92   Rosnanith    
"Na horském jezeře"  .........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na dřevě, nesignováno, nedatováno, komorní romantická práce, široký zlacený rám, 15,5 x 20,5 (26 x 31,5)  
 
 Párová k předcházející položce č. 91 
    
    
    

93   Sengner (?)    
"Mo řské útesy" ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
pastel, signováno, první polovina minulého století, 33 x 35 (43 x 45)  
    
    
    

94   Neumann Emil    
"Zimní podvečer"  .............................................................................................................................................................  27 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina 19. století, 32 x 24 (60,5 x 45,5)  
  

Neumann Emil  v ARTPRICE zaznamenány prodeje malíře Emila Friedricha Neumanna (1842-1903) 
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95   Komárek Vladimír   (1928-2002) 
"Opona a vázy" ....................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
mistrovský grafický list, signováno, kolem roku 1995, kvalitní adjustace, větší, velmi kvalitní grafika 
ve výřezu 18,5 x 30 (34,5 x 44,5)  
  

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 
v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, sáhodlouhý výčet výstav v Lexiconu, řada 
publikací o tomto umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, 
Německu, Dánsku, vynikající český umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

96   Kolář Jiří   (1914-2002) 
"Pocta Baudelairovi - Partitura pro hláskovou báseň" (1)  .............................................................................  5 200 Kč  
serigrafie, signováno tužkou, datováno 1972, vydané v edicí R v Norimberku 1972 nákladem 150 exemplářů, tiskl Domberger KG, 
Norimberk - mimořádně renomovaná tiskárna a vydavatelství grafiky v Německu, volný list, 44,9 x 32,8  
 
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
  

Kolář Jiří  malíř, kreslíř, kolážista, básník, překladatel, český umělec světového jména, vyučen truhlářem, absolvoval 
soukromá studia, široký počet výstav, 1996 výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě spolu s Bělou Kolářovou, 
zastoupen snad ve všech významných galeriích na celém světě, patří k nejvýznamnějším českým uměleckým osobnostem, 
patrně světově nejznámější český výtvarník 20. století (široký text ve Slovníku Chagall) 

    
    
    

97   Kolář Jiří   (1914-2002) 
"Pocta Baudelairovi - Partitura pro hláskovou báseň" (2)  .............................................................................  5 200 Kč  
serigrafie, signováno tužkou, datováno 1972, vydané v edicí R v Norimberku 1972 nákladem 150 exemplářů, tiskl Domberger KG, 
Norimberk - mimořádně renomovaná tiskárna a vydavatelství grafiky v Německu, volný list, 44,9 x 32,8  
 
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
     
    
    

98   Kars Jiří - Karpeles Georges   (1880-1945) 
"Cesta za pravdou" ............................................................................................................................................................  5 900 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 1910 (?), 24 x 19,5 (35 x 31)  
  

Kars Jiří - Karpeles Georges  malíř a grafik, žák Knirra a F. von Stucka v Mnichově, tvořil převážně v Paříži 
a Španělsku, významný český malíř evropské úrovně, řada monografii (široký text v Tomanovi) 

    
    
    

99   Lajos von Ebneth (Lajos D' Ebneth)   (1902-1982) 
"Konstruktivistická kompozice"  ...............................................................................................................................  11 500 Kč  
sítotisk, signováno tužkou, číslováno 60/100, volný list, 49 x 35  
 
 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění 
  

Lajos von Ebneth (Lajos D' Ebneth)  malíř, sochař, v roce 1920 se jako chemický inženýr zapsal na budapešťskou 
Akademii výtvarných umění, dále pokračoval ve studiu malby a sochařství na mnichovské akademii u symbolisty Franze 
von Stucka v jeho Meisterklasse 

    
    
    

100   Slavíček Antonín   (1870-1910) 
"T ěžká jarní nálada - Déšť nad Jeníkovem" .....................................................................................................  750 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole, nedatováno, kolem roku 1903 - 1905, obraz pochází z výborné 
sbírky a o pravosti nepochybujeme, 41,5 x 53 (57x 68,5)  

 
Obraz byl celou dobu pod sklem, které bylo zamlžené výpary z obrazu, byl rozebrán a sklo čištěno, žádný další zásah 
nebyl realizován. Na zadní straně krycí lepenky byl tento text: Dle zápisků Slavíčkových "Jarní těžká nálada" (Déšť 
nad Jeníkovem), podepsán významný sběratel obrazů, znalec a malíř ing. Jiří Kodl, stejný text je i na zadní straně 
obrazu, na dřevěné desce. Obraz byl vystaven k veřejnému shlédnutí na Výstavě v Mánesu ve dnech 11-15.11.2009 

  

Slavíček Antonín  malíř, narozen v Praze, studium na akademii u Mařáka, člen SVU Mánes, jeho dílem vrcholí český 
impresionismus, výčet jeho výstav a zastoupení je rozsáhlý, patří mezi nejdražší české malíře  
(Toman, Lexicon of the CVA) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 101 – 120 

 

101  POZDNĚ BAROKNÍ KORPUS KRISTA  ..................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, polychromovaná a zlacená rouška, kolem roku 1750, vysoce odborně restaurováno, může viset 
samostatně nebo na kříži, v této kvalitě na trhu vzácné, výška 40cm, šířka 17,5cm 
 
 OSVĚDČENÍ PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU A POVOLENÍ K VÝVOZU PŘILOŽENO  
    
    
    

102   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 
Objekt "Studna ve věži - Střepy snů"  .....................................................................................................................  15 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, lze použít i jako hru, 25,5 x 10,5 (35 x 28,5)  
  

Toyen - Čermínová Marie  malířka, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka 
Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 
vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany 
a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo 
zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, 
představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

103   Plastika "Vzpínající se kůň"  ...............................................................................................................................  3 900 Kč  
bílý porcelán, značeno ROSENTHAL, kolem roku 1935, mimořádně kvalitní sběratelský kus, výška 26cm, délka 26cm  
LUXUSNÍ DÁREK 
    
    
    

104   Váza s poklopem v mohutném provedení ......................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bílý, barevně malovaný čínským figurálním a florálním dekorem, značeno STUDIO THUN, konec minulého století, 
děláno pro CHEMAPOL GROUP, původní etue, zcela mimořádné luxusní provedení, výška 41cm  
 
 Párová k následující položce č. 105 
    
    
    

105    Váza s poklopem v mohutném provedení.....................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bílý, barevně malovaný čínským figurálním a florálním dekorem, značeno STUDIO THUN, konec minulého století, 
děláno pro CHEMAPOL GROUP, původní etue, zcela mimořádné luxusní provedení, výška 41cm  
 
 Párová k předcházející položce č. 104 
    
    
    

106  Plastika "Labuť"  ..........................................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán bílý glazovaný, značeno ROYAL DUX, původní vzor určený pro EXPO 58 - Brusel, výška 10,5cm, délka 7cm  
PŘÍJEMNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

107   Dvě kanadské 20ti dolarové mince ...................................................................................................................  1 900 Kč  
stříbrné, vydané v roce 1986 k zimní olympiádě v Calgary, zachovaný ražební lesk a původní pouzdra, obě mince vsazeny 
do společného dřevěného rámečku se stojánkem - na psací stůl, dar vysokému vládnímu činiteli, na jedné minci motiv 
krasobruslařských tanečních párů, na druhé střelba z biatlonu, výška stojánku 10cm, délka 16,5cm  
VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

108  Plastika "Jezevčík"  ......................................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán modro-bílý, malovaný, výrobek ROYAL DUX, původní vzor určen pro EXPO 58 - Brusel, výška 7cm, délka 12,5cm  
PŘÍJEMNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

109   Plastika "Hlava ženy s náušnicemi" ................................................................................................................  5 500 Kč  
vyřezávaný sloní kel, může stát volně, dar vládnímu činiteli v sedmdesátých letech minulého století, hmotnost 492,61g, délka 30cm  
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110   Plastika "Jezevčík" .....................................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán modro-bílý, malovaný, výrobek ROYAL DUX, původní vzor určen pro EXPO 58 - Brusel, výška 7cm, délka 12,5cm  
PŘÍJEMNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

111   Laštovička Jiří   (1949-) 
Kávová souprava šestiosobní .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý, ručně zlacený, signováno modelérem Laštovičkou, značeno THUN-STUDIO, typ OBELISK, konec minulého století, 
děláno pro CHEMAPOL GROUP, původní transportní etue, super moderní pojetí, mimořádně luxusní celek 
v sestavě: 
6 x šálek s podšálkem 
velká konvice, výška 26cm, průměr 20cm 
mléčenka, cukřenka  
  

Laštovička Jiří  keramik, práce s porcelánem, studium na VŠUP Praha, prof. O. Eckert, J. Malejovský  
(Lexicon of the CVA) 

    
    
    

112   Plastika "Zobající slepice" ......................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán modro-bílý, ručně malovaný, výrobek ROYAL DUX, původní vzor určený pro EXPO 58 – Brusel 
výška 8cm, délka 9,5cm  
PŘÍJEMNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

113   Dóza stolní na cukr, bonbony ................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bílý, zdobený moderním reliéfním a pravým zlatem zlaceným dekorem, značeno THUN-STUDIO, konec minulého století, 
vyrobeno pro CHEMAPOL GROUP, původní transportní etue, mimořádně luxusní kus, výška 13cm, průměr 15cm  
    
    
    

114   Plastika "Zobající slepice" ......................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán modro-bílý, ručně malovaný, výrobek ROYAL DUX, původní vzor určený pro EXPO 58 – Brusel 
výška 8cm, délka 9,5cm  
PŘÍJEMNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

115   Miska odkládací, stolní .............................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bílý, zdobený moderním reliéfním a pravým zlatem zlaceným dekorem, značeno THUN-STUDIO, konec minulého století, 
vyrobeno pro CHEMAPOL GROUP, původní transportní etue, mimořádně luxusní kus, výška 19cm, průměr 20cm  
    
    
    

116   Plastika "Sedící liška" ...............................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán modro-bílý, ručně malovaný, výrobek ROYAL DUX, původní vzor určený pro EXPO 58 - Brusel, výška 12cm, délka 8cm  
PŘÍJEMNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

117   Váza ................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, zdobený moderním reliéfním a pravým zlatem zlaceným dekorem, značeno ATELIÉR LESOV, původní transportní 
etue, mimořádně luxusní kus, výška 27cm, průměr 11cm  
    
    
    

118   Plastika "Sedící liška" ...............................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán modro-bílý, ručně malovaný, výrobek ROYAL DUX, původní vzor určený pro EXPO 58 - Brusel, výška 12cm, délka 8cm  
PŘÍJEMNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

119   Laštovička Jiří   (1949-) 
Váza ve tvaru vysoké lastury .........................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bílý s pravým zlatem zlaceným dekorem, signováno Laštovička, značeno THUN-STUDIO, konec minulého století, 
vyrobeno pro CHEMAPOL GROUP, původní transportní etue, mimořádně luxusní kus, výška 19cm, průměr 20cm  
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120   Kožíšek Jiří    
Mocca souprava šestiosobní ...........................................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán bílo-modrý, tvarovaný a zlacený, dekor MOŘE, modelér Jiří Kožíšek, značeno ATELIÉR LESOV, datováno 1991, 
číslováno125/500 - limitovaná série, přiložen certifikát v němčině a angličtině, původní etue, mimořádně luxusní provedení 
v sestavě: 
6 x šálek s podšálkem 
6 x dezertní talíř 
velká konvice s víčkem, výška 25cm, průměr 20cm 
malá konvice 
cukřenka  
    
    
    

 
 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 121 – 160 

 

121   Moravec Alois   (1899-1987) 
"Na pastvě pod hradem Rábí" ...................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1941, vzadu autorova poznámka "Hrad Rábí od Čichtovic", luxusní široký rám 
francouzského typu, reprezentativní práce českého exteriéru, 60 x 100 (82 x 122)  
  

Moravec Alois  skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické 
speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více než padesát výstav, medaile na světové 
výstavě v Paříži 1937, zasloužilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto 
významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

122   Guba Rudolf   (1884-1950) 
"P řístav v Hamburku"  ..................................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1935, výborné zpracování atraktivního námětu, reprezentativní, 70 x 100 (85 x 115)  
    
    
    

123   neurčeno    
"Váno ční romantika u hradu v horách"  ...............................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signatura vpravo dole špatně čitelná, dále potom na štítku na rámu, mistrovská práce v čistě romantickém stylu 
77 x 100,5 (87,5 x 115)  
POKUD ROMANTIKA, TAK TAKOVÉ ÚROVNĚ 
  

    
    
    

124   Placatka Ladislav   (1923-1986) 
"Zátiší s bílou dýmkou a lékárenskými nádobami" ............................................................................................  9 000 Kč  
nebo také "Lékárníkovo zátiší" 
olej na dřevotřísce, signováno, nedatováno, pro profesionální výraz malby je mistrovsky využitý povrch dřevotřísky, práce galerijní 
úrovně, 44 X 79,5 (53 X 89)  
VÁNOČNÍ POZORNOST PRO SBĚRATELE PLACATKY 
  

Placatka Ladislav  pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady 
na AVU v Praze, původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manželka, 
je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času"  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: Informační systém abART) 

    
    
    

125   Dominguez Oscar   (1906-1957) 
"Parid ův soud" .................................................................................................................................................................  68 000 Kč  
štětcová malba tuší, signováno monogramem OD, nedatováno, patrně čtyřicátá léta minulého století, mistrovská práce 
ve výřezu 48 x 31 (71 x 53), majitel přivezl obraz při stěhování ze Španělska  
  

Dominguez Oscar  plným jménem Dominguez Oscar Manuel Palazon, španělský kubistický a surrealistický malíř, otec 
byl amatérským malířem, narodil se ve Španělsku, dětství prožil u babičky, která podporovala jeho zájem o malířství. 
Následkem těžkého onemocnění v mládí měl zdeformovaný obličej a omezený tělesný vzrůst, proto se věnoval malířství, 
ve kterém hledal osobní uznání. V jednadvaceti letech odešel do Paříže, přes den pracoval pro otce, po nocích navštěvoval 
kabarety a hledal vhodné náměty pro malířství, navštěvoval také některé malířské školy, galerie a muzea, kde se seznámil 
s pracemi významných malířů, počínaje Pablo Picassem, jehož vliv na Dominguezovu tvorbu byl patrný.  
 
V roce 1934 se stal členem oficiální skupiny surrealistů, zúčastnil se surrealistických výstav v Kodani 1935, Londýně, 
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Ténériffe a New Yorku 1936.  
 
Koncem čtyřicátých let navštívil se skupinou španělských umělců Československo. Několika krásnými díly z let 1946 - 
1948 je zastoupen ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě. 
 
V pětadvaceti namaloval autoportrét se svým zdevastovaným tělem, z pořezaných žil na ruce mu tekla krev, o 27 let 
později si žíly podřezal. Jeho olej na plátně „Pekelný stroj“ z roku 1937 byl v roce 2000 prodán v Paříži za 404,375 USD 
(web: Registr sbírek výtvarného umění, wikipedia, artnet) 

    
    
    

126   Musil O (?)    
"Dívka v pekle"  ....................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, zajímavá figurální práce, kolem roku 1900, kvalitní černý rám holandského typu, 
sběratelsky velmi zajímavé, 50 x 40 (61 x 50,5)  
    
    
    

127   Havelka Roman   (1877-1950) 
"Strom u t ůňky v lese"...................................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní práce významného představitele mařákovy školy, odpovídající dobový rám 
francouzského typu, 34,5 x 44,5 (49 x 58,5)  
  

Havelka Roman  malíř a grafik, narozen v Jemnici na Moravě, studium UMPRUM v Praze u E. C. Lišky, S. Suchardy, 
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) 

    
    
    

128   Pokorný Jaroslav   (1904-) 
"Kytice polních a lučních květů"  .................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská tempera-kvaš, signováno, nedatováno, výborná práce galerijní úrovně, 26 x 35,5 (37 x 47)  
    
    
    

129   neurčeno    
"D ěvčátko s šátkem a krajkovým čepcem" .............................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo nahoře, datování nepřečteno, kvalitní práce kolem roku 1920, působivý celek 
28 x 21 (41,5 x 34,5)  
    
    
    

130   Zrzavý Jan   (1890-1977) 
"Červená a modrá bárka a kameny na pobřeží" ..............................................................................................  16 000 Kč  
pastel, signováno, datováno 1962, reminiscence na pobyt v Bretani, mimořádně luxusní soudobá adjustace 
ve výřezu 9 x 16 (51 x 56,5)  
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je 
o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná 
tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

131   Harrer H.    
"Na břehu letního potoka" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský akvarel-kvaš, signováno, nedatováno, kolem roku 1920, kvalitní adjustace, práce galerijní úrovně, 25 x 20,5 (41 x 34)  
    
    
    

132   Harrer H.    
"Sušení sena v horském terénu" ...................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský akvarel-kvaš, signováno, nedatováno, kolem roku 1920, velmi kvalitní adjustace, práce galerijní úrovně 
26,5 x 16,5 (41 x 34)  
    
    
    

133   Šustek Jaroslav    
"Na Újezdě"  ..............................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, kolem roku 1930, ve výřezu 28,5 x 17 (44 x 28,5)  
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134   neurčeno    
"Prague - Chodau" .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie kolorovaná kvaší, počátek minulého století, krásný sběratelský kus, 47,5 x 33 (50 x 34,5)  
    
    
    

135   Skála Karel   (1908-2001) 
"Dív čí poloakt s vyšívaným šálem" ..........................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, naprosto mimořádný, luxusní, ručně řezaný rám zvaný FLORENTINSKÝ, 
práce galerijní úrovně, krásný celek, 25 x 20 (51 x 40)  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
 
 Jen cena rámu je odhadnuta na 35 000Kč 
  

Skála Karel  malíř, narozen v Praze, pedagog, studoval na státní grafické škole v Praze, malbu u profesora Nechleby 
na AVU, později na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříži, řada 
výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

136   Šindelář František   (1887-1947) 
"Jaro"  .......................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, 26 x 35,5 (36 x 45,5)  
  

Šindelář František  žák malíře Jaroslava Kubína, prošel a vystavoval v celé Itálii, tvořil figurální kompozice 
mytologického obsahu a italské krajiny, působil jako středoškolský profesor v Moravských Budějovicích, řada výstav 
a zastoupení, široký text v Tomanovi o tomto významném krajináři (Toman) 

    
    
    

137   Lischkop    
"Zátiší s jablky"  ...................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1930, kvalitní rám holandského typu, 22 x 37 (33 x 48)  
    
    
    

138   Wielgus Jindřich   (1910-1998) 
"Ležící žena" .........................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
barevná litografie, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu poznámka: "Ze sbírky dr. Rudolfa Winklera vedeno 
pod č. 74", ve výřezu 21 x 27,5 (40,5 x 46,5)  
  

Wielgus Jindřich  významný malíř a sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Karviné, vyučen řezbářem, studia 
na ŠUŘ Brno, UPŠ Praha u prof. K. Dvořáka, AVU Praha u prof. O. Španiela, 1937-1938 stipendium u prof. Zanelliho 
na R. Academia di Belle Arti v Římě, člen SVU Aleš, SVU Mánes (1946), Skupiny 58 (1958), Radar (1962), Index 
(1965), v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích i zahraničních, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, Galerie umění 
v Karlových Varech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, je mu věnována monografie  
(Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

139   Schwarz B.    
"Slepice a kohout u statku" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno1899, pozdější rám, 30 x 20,5 (43,5 x 33)  
    
    
    

140   Zrzavý Jan   (1890-1977) 
"Bárky u pob řeží pod nočním příkrovem"  ........................................................................................................  850 000 Kč  
olejová tempera na lepence, signováno, nedatováno, k obrazu přiloženo potvrzení o koupi v roce 1974 přímo od Jana Zrzavého 
a laboratorní zpráva od Dorothei Pechové, případnému kupci bude ponechán dohodnutý čas na ověření u svého znalce 
34 x 44 (44 x 54)  
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, Národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je 
o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná 
tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

141   neurčeno    
"Skalnaté pobřeží" ................................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský olej na lepence, signatura vpravo dole špatně čitelná, kolem roku 1940, vzadu nálepka rámařství z Košic 
24,5 x 32,5 (31 x 39)  
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142   Fuchs Hans    
"Dv ě dívčí hlavy"  ................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej-tempera na kartonu, signováno, kolem roku 1930,galerijní práce evropské úrovně své doby, 22 x 24,5 (45 x 57)  
    
    
    

143   Ruep Joseph   (1886-1940) 
"Horská krajina s hradem"  ............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský akvarel-kvaš, signováno, zcela dole určeno místo BERCHTESGADEN, kolem roku 1910, vzadu malířův štítek 
z Mnichova se špatně čitelným jménem a názvem zobrazeného místa, práce galerijní úrovně, zajímavý sběratelský kus 
23 x 34,5 (26,5 x 38,5)  
    
    
    

144   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 
"Dívka s květy"  ....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1952, umělecká adjustace, 13,5 x 9,5 (32,5 x 27)  
  

Jiřincová Ludmila  skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, 
na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, 
řada ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

145   LUTL    
"Zátiší s květy, sklenicí, citronem a pomeranči"  ...............................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, kolem roku 1890, vzadu špatně čitelné razítko galerie, široký zdobný rám, 15 x 20 (30,5 x 36)  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABBÍDKA 
    
    
    

146   Wagner Helmut von    
"Palác - Florencie" ................................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský lept, signováno, datováno 1924, dále datum 7.12.1925 Wien - patrně datum prodeje, původní kvalitní adjustace 
39 x 27,5 (41 x 29,5)  
    
    
    

147   Rada Vlastimil   (1895-1962) 
"P řed hejtmanem Žižkou" ..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
lavírovaná kresba tuší, a bělobou, signováno, datováno 1949, volný list v paspartě, mistrovská práce, 23,5 x 31,5  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 
ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, Národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 
v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 
dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

148   Kotík Pravoslav   (1889-1970) 
"Koupání v řece" ................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
lept, signováno, datováno 1925, mistrovská práce galerijní úrovně, volný list, 23 x 30,5  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Kotík Pravoslav  přední český moderní malíř 20.století, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále 
studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé 
vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě 
světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

149   Kazdová Milada   (1911-) 
"Hlídka na rozcestí"  .............................................................................................................................................................  450 Kč  
černobílá litografie, signováno, nedatováno, volný list, mistrovská práce, 31,5 x 45  
  

Kazdová Milada  malířka, grafička, kreslířka, ilustrátorka, sochařka, navrhovala poštovní známky, narozena v Taškentu, 
studia na Ukrajinské akademii v Praze, dále na pražské akademii u Loukoty a T. F. Šimona, studijní pobyty ve Francii, 
Itálii, Jugoslávii, Německu, Rumunsku, členka SČUG Hollar, zastoupena v Národní galerii Praha a dalších, řada výstav 
a ocenění, pravidelně vystavovala na Zlínských salonech (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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150   Procházka Josef   (1909-1984) 
"Z české letní krajiny"  .................................................................................................................................................  590 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, třicátá léta minulého století, mimořádně luxusní, ručně řezaný a zlacený rám, 
reprezentativní celek. Podle našeho názoru nejlepší práce malíře a jedna z nejlepších prací českého krajinářství 20. Století 
81 x 121 (104 x 145) 
 

Práce byla vystavována na souborné výstavě Josefa Procházky a podle slov malířova syna byla vybrána pro Národní 
galerii Praha. Protože však byly potíže s uvolněním peněz na nákup, byl obraz nabídnut do prodeje  

  

Procházka Josef  vynikající malíř krajinář, studia na pražské akademii u profesora Nejedlého, řada výstav, hodně jeho 
obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici 
v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 
 
Ceny obrazů Josefa Procházky v posledních pěti letech neustále rostou, jsou již prodeje kolem 800 000 Kč 

    
    
    

151   Vodrážka Josef   (1900-) 
"Orání kravami"  ....................................................................................................................................................................  400 Kč  
černobílý linoryt, signováno, nedatováno, volný list, 36 x 42  
    
    
    

152   Moravec Alois   (1899-1987) 
"Žena s klestím v horské krajině"  ..................................................................................................................................  650 Kč  
kolorovaný linoryt, signováno, datováno 1938, volný list vložený v původní poštovní obálce se zpáteční adresou malíře, list byl 
poslán jako pf1938 řediteli spořitelny v Železném Brodě, UNIKÁT, 17 x 21  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Moravec Alois  skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické 
speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více než padesát výstav, medaile na světové 
výstavě v Paříži 1937, Zasloužilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto 
významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

153   Vik Karel   (1883-1964) 
"Shluk stromů v krajin ě"  ...................................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovský hnědobílý lept, signováno v desce i tužkou, datováno 1938, volný list, 50 x 35  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Vik Karel  malíř a grafik, pražská akademie, zakládající člen SČUG Hollar, člen Salonu d'Automme v Paříži, jeden 
z nejvýznamnějších českých grafiků, z literatury o tomto umělci uveďme katalog Výstava z díla grafika a malíře Karla 
Vika, Kulturní a společenské středisko Ústí nad Labem 1983, publikace Karel Vik : popisný seznam grafického díla, autoři 
Borovský Jiří, Borovská Nelly, Matějček Antonín, Novák, Arthur, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 
Praha 1955, biografická práce s názvem Karel Vik : poselství krajinářovo, autor Alois Jilemnický, Severočeské 
nakladatelství Ústí nad Labem 1977 (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    
    
    

154   Duša Ferdiš   (1888-1958) 
"Koloušek"  .............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský černobílý linoryt na značeném ručním papíře, signováno v desce i tužkou, krásný velký grafický list galerijní úrovně, 
1. PREMIE SPOLKU HOLLAR pro rok 1944, volný list, 50 x 40  
  

Duša Ferdiš  významný grafik, malíř, keramik a ilustrátor, narozen ve Frýdlantu, založil a vedl Jaroňkovy keramické dílny 
v Rožnově, studoval kresbu v Německu, člen Hollaru, řada výstav, výstavy doslova po celém světě - ve Vídni, Benátkách, 
Moskvě, Leningradě, New Yorku, Varšavě, vystavoval s Uměleckou besedou, Hollarem, v Topičově saloně, zastoupen 
ve sbírkách Národní galerie Praha, Národního muzea Praha, Slovenské národní galerie v Bratislavě, jeho práce jsou 
ve Varšavě, Švýcarsku, Moskvě, ve Frýdlantu nad Ostravicí samostatná galerie věnovaná tvorbě tohoto umělce  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

155   Štika Karel   (1898-1975) 
"Polní cesta" .............................................................................................................................................................................  300 Kč  
suchá jehla, signováno, datováno 1948, volný list, 33 x 35  
  

Štika Karel  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, středoškolský profesor v Čechách a na Slovensku, také spisovatel, narodil se 
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a zemřel v Praze, studium na AVU Praha u prof. Max Švabinského, získal stipendium na studijní pobyt v Itálii, člen 
Sdružení jihočeských výtvarníků, UB, SČUG Hollar - v letech 1953 - 1955 předseda spolku, v Lexiconu dlouhý výčet 
výstav, vystavoval mj. na zlínských salonech, často vystavoval s Hollarem, v roce 1967 jmenován zasloužilým umělcem, 
bratr Jaroslava Štiky, proslulého autora skvělých erotických kreseb (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

156   Rada Vlastimil   (1895-1962) 
"Kostelík v Tiché - Valašsko" ........................................................................................................................................  1 200 Kč  
kresba uhlem, signováno datováno 16.7.1912, kvalitní mistrovská kresba s uměleckou i dokumentační hodnotou, volný list 
uchycený na šedé podložce z ručního papíru, 29,5 x 35  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 
ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, Národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 
v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 
dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

157   Štěch Karel   (1908-1982) 
"Ženy u potoka"  .....................................................................................................................................................................  450 Kč  
akvatinta, signováno, datováno 1937, číslováno 16/21, výborná práce galerijní úrovně, volný list, 40 x 50  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Štěch Karel  významný malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik, studium na AVU u T.F. Šimona, člen SČUG Hollar, Sdružení 
jihočeských výtvarníků, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, řada výstav  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

158   Kreibich Oscar    
"P řed vstupem do chrámu" ...............................................................................................................................................  400 Kč  
černobílý dřevoryt, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce galerijní úrovně, volný list, 53,5 x 39  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

    
    
    

159   Marold Luděk   (1865-1898) 
"Pohoda v hájovně"  ........................................................................................................................................................  65 000 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno, datováno 1891, mimořádně velká a kvalitní kresba, podle naších informací jde o největší 
kresbu malíře na trhu za posledních patnáct let, 50 x 65 (88 x 113)  
  

Marold Lud ěk  malíř, kreslíř a grafik, během svého krátkého života tvořil převážně v Paříži, vynikající malíř z pařížské 
české gardy, jeden z nejlepších českých malířů 19. století vůbec, evropská úroveň, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě 
(Toman) 

    
    
    

160   Picasso Pablo   (1881-1973) 
"Stojící ženský akt"  .......................................................................................................................................................  290 000 Kč  
otisk tuší (linoryt ?), signováno tužkou, číslováno 11/46, cihlově červenou pastelkou věnování světově známému obchodníku 
s obrazy A. VOLLARDOVI a znovu podepsáno PICASSO, patrně kolem roku 1908 - z období "SLEČEN Z AVIGNONU," 
unikátní sběratelský kus, vzadu razítko "Galerie VOLLARD 6. Rue Laffitte, dále potom razítko COLLECTION A. VOLLARD 
Paris a konečně razítko SBÍRKA VINCENTA KRAMÁŘE, 28,5 x 22  
 
 Pro vystavení bylo vloženo do rámu, který je neprodejný, v nabídce je pouze grafický list 
  

Picasso Pablo  světově proslulý španělský malíř, kreslíř, grafik, sochař, keramik, od roku 1904 působil ve Francii 
    
    
    

 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 161 – 180 

 

161  Plastika "Erotika"  .......................................................................................................................................................  900 Kč  
bronz, AFRIKA, práce kmene BENIN, 20. století, výška 6,5cm, délka 9cm  
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162   Plastika "Stojící černoška" ..................................................................................................................................  1 000 Kč  
keramika pálená, zdobená a malovaná, AFRIKA, práce kmene BAMUM, 20. století, výška 21,5cm  
    
    
    

163   Plastika "Srnec" ..........................................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán modrobílý, malovaný, práce porcelánky ROYAL DUX, původní model pro EXPO 58 - Brusel, výška 12cm  
    
    
    

164   Šperkovnice .................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
kovářská práce ze železného a měděného plechu, bohatě zdobená motivem růží, mistrovská kovářská a cizelérská práce, dar 
vysokému vládnímu činiteli v osmdesátých letech minulého století, výška 18cm, délka 28cm, šířka 18cm  
    
    
    

165   Plastika "Srnec" ..........................................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán modrobílý, malovaný, práce porcelánky ROYAL DUX, původní model pro EXPO 58 - Brusel, výška 12cm  
    
    
    

166   Plastika "Sedící černoška s dítětem"  ............................................................................................................  37 500 Kč  
řezba ve dřevě, AFRIKA, práce kmene YORUBA - MODRÉ OBDOBÍ, 20. století, výška 63cm, průměr základny 35cm  
    
    
    

167   Plastika "Hlavová maska" ................................................................................................................................  39 000 Kč  
bronz, AFRIKA, práce kmene BENIN, 20. století, výška 75cm  
    
    
    

168  Zámek visací s klíčem ...............................................................................................................................................  6 000 Kč  
železo, nalezený v Kremlu v Kazani, údajně z doby Ivana Hrozného, nefunkční, klíč se dá ze zámku vytáhnout 
výška 7,5cm, průměr kulovitého těla 5cm  
    
    
    

169   Sada odlivek ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré bezbarvé a černé, broušené, hraněné do 10 vertikálních ploch, kolem roku 1930, vrcholné ARTDEKO, katalogový design, 
6 kusů, výška odlivek 5,5 cm  
    
    
    

170   UNIKÁTNÍ dezertní souprava desetiosobní ................................................................................................  2 900 Kč  
sklo prohýbané, malované emaily a zlatem s motivem kopretin, kolem roku 1920, luxusní provedení, NAPROSTO OJEDINĚLÉ 
v sestavě: 
1 velká mísa s uchem, průměr 28cm 
10 malých misek s uchem, průměr 14cm  
JEDINEČNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

171   UNIKÁTNÍ šálek s podšálkem ...........................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo bohatě zdobené plasticky zlatými rozvilinami a drobnou malbou emailem s motivem pomněnek, kolem roku 1890 - 1905, 
luxusní provedení, výška 7cm, průměr podšálku 13,5cm  
JEDINEČNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

172    SECESNÍ skleněný korbel s cínovým víčkem.............................................................................................  2 800 Kč  
zdobený malbou chmelu a nápisem bílým a červeným emailem "Hoffen Malz Gott er halts", kolem roku 1890 - 1900, luxusní, 
výška 40cm  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

173   Luxusní sklenice - pistole na nízké nožce ..........................................................................................................  600 Kč  
sklo bohatě zdobené plasticky zlatým dekorem, ČECHY kolem roku 1925, výška 18,5cm  
 
 Párová k následující položce č. 174 
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174   Luxusní sklenice - pistole na nízké nožce ..........................................................................................................  600 Kč  
sklo bohatě zdobené plasticky zlatým dekorem, ČECHY kolem roku 1925, výška 18,5cm  
 
 Párová k předcházející položce č. 173 
    
    
    

175    Polévková mísa - terina ..............................................................................................................................................  50 Kč  
porcelán bílý, zdobený barevným dekorem máků, ČECHY kolem roku 1920, velmi dobrý stav, výška 21cm, šířka 31cm  
    
    
    

176   Ohřívací souprava na čaj nebo kávu ...............................................................................................................  2 000 Kč  
alpaka silně stříbřená, značeno ART BERNDORF, kolem roku 1925, vrcholný ARTDEKO design, výborný stav - nepoužívané, 
Souprava sestává z konvice, stojanu a ohřívače, celková výška 36 cm, včetně ucha  
    
    
    

177   Plastika "Klečící dívčí akt upravující si vlasy"  ..........................................................................................  3 800 Kč  
porcelán bílý glazovaný, ručně malovaný, signováno modelérem, datováno 1968, značeno vtlačovanou značkou Czechoslovakia, 
práce slavné porcelánky ROYAL DUX, výborný stav, výška 33,5cm  
    
    
    

178   Plastika "Dívka s ptáčkem na rameni" .............................................................................................................  650 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROYAL DUX, ČECHY kolem roku 1965, málo vyskytující se model, výška 11cm, délka 11,5cm  
    
    
    

179   Vázička ..........................................................................................................................................................................  2 600 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  
    
    
    

180   Janeček Ota   (1919-1996) 
Plastika "Kubistická žena"  ..........................................................................................................................................  65 000 Kč  
mistrovský galerijní bronz, signováno, nedatováno, skvělá práce z výborné sbírky, výška 35 cm  
  

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) 

    
    

 
 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 181 – 220 

 

181   Rjazanov Andrej   (1885-) 
"Údolí s vodou a břízami"  ...............................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, vzadu datováno VÁNOCE 1926, zajímavá komorní práce, 19 x 22 (19,5 x 25,5)  
  

Rjazanov Andrej  narozen v Kazani v Rusku, emigrant žijící a tvořící v Praze, malířskou školu absolvoval v Kazani, 
uměleckou průmyslovku v Praze. Během války vstoupil do čs. Legií a byl zařazen do čs. Vojska v Rusku, účastnil se 
na výzdobě kaple na Olšanských hřbitovech v Praze a pravoslavné kaple v Olomouci, již v roce 1935 vystavoval v Bruselu 
(více v Tomanovi) 

    
    
    

182   Bartek    
"Z Jugoslávie"  .........................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, komorní mistrovská práce malíře velmi kvalitních obrazů, o němž se však v katalozích 
nevedou žádné záznamy, 12 x 10 (19 x 16)  
    
    
    

183   FREY    
"Žid po čítající zlaté mince" ............................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1915 - 1925, ručně řezaný rámek, 25 x 19,5 (31,5 x 24)  
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184   Kučera Alois   (1905-1962) 
"Svatba"  ...............................................................................................................................................................................  10 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno datováno 1938, umělecká adjustace, mistrovská práce malíře a teoretika působícího v Olomouci, 
předsedy Skupiny moravských výtvarníků v letech 1940 - 1949, práce galerijní úrovně, ve výřezu 36,5 x 27 (70 x 54)  
  

Kučera Alois  český malíř, narodil se v Litovli, žil a tvořil v Olomouci, studium na UPŠ Praha u prof. V. H. Brunnera, 
v letech 1947 - 1962 docentem na katedře výtvarné výchovy, byl členem Sdružení moravskoslezských výtvarníků, Skupiny 
olomouckých výtvarníků, Bloku moravských umělců v Brně, řada výstav, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální 
umění ve sbírkách GVUO v Ostravě, vyšel z impresionismu, reprezentoval kvalitní české krajinářské školy  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

185   Chagall Marc   (1887-1985) 
"Zimní figurální kompozice"  .........................................................................................................................................  4 900 Kč  
litografická reprodukce z roku 1957, signováno v desce, list údajně číslovaný 57/95, původní adjustace 
ve výřezu 23 x 28,5 (39 x 51,5)  
    
    
    

186   Menšikov Vitalij    
"Lo ďky na břehu"  ..............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vzadu v dedikaci z roku 1967 v Leningradě, mistrovská práce galerijní úrovně 
ve výřezu 20 x 26 (38,5 x 51)  
    
    
    

187   Vaněk    
"M ěstečko pod horami"  ...................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, původní rám, 20,5 x 29 (27 x 35,5)  
    
    
    

188   Lenhart Jindřich   (1878-1955) 
"Žn ě na Hané"......................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, nedatováno, mistrovská práce výborného malíře, 26 x 58 (46,5 x 78,5)  
    
    
    

189   Tichý František   (1896-1961) 
"Kouzelník a jeho asistentka" .......................................................................................................................................  2 500 Kč  
litografie, signováno, datováno 1946, komorní práce významného umělce, 14,5 x 10 (16 x 11)  
  

Tichý František  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) 

    
    
    

190   neurčeno    
"Prodavač pečených kaštanů"  ......................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1890, černý rám holandského typu, 26 x 20,5 (34,5 x 29)  
    
    
    

191   Salichová Helena   (1895-1975) 
"Kyti čka fialek ve vázičce" .............................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, v pravé dolní části dedikace autorky, nedatováno, kolem poloviny minulého století, krásná práce 
významné malířky našeho regionu, 20,5 x 14 (35 x 29)  
  

Salichová Helena  moravská malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka, narozena v Kyjovicích, studia na akademii 
v Praze u Hynaise, Bukovace, Nechleby, Krattnera, žila v Polance nad Odrou, řada výstav, zastoupena v galeriích, včetně 
Národní galerie, jedna z našich nejlepších malířek 20. století, v roce 2009 vyšla rozsáhlá monografie o životě a díle Heleny 
Salichové v rozsahu 400 stran a 1680 reprodukcí, autor Petr Pavliňák (Slovník Chagall, Toman) 

    
    
    

192   Zezula Milan   (1922-1998) 
"Kytice lu čních květů"  .....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, luxusní rám francouzského typu, 40,5 x 30,5 (56 x 46)  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
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Zezula Milan  akademický malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, studium na AVU u prof. K. Mináře a J. Želibského, od roku 
1950 člen SČVU, řada individuálních výstav (Lexicon of the CVA) 

    
    
    

193   Eckenbrecher von Themistakles   (1842-1921) 
"Osada na mořském pobřeží - Conradi" ...............................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1890, ceny srovnatelných obrazů autora se pohybují okolo 4 000 eur 
59 x 90 (74,5 x 105)  
  

Eckenbrecher von Themistakles  uváděn ve světových katalozích 
    
    
    

194   Bouda Cyril   (1901-1984) 
"Alegorie vinobraní - Svatý Václav"  ....................................................................................................................  139 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, nedatováno, dílo zcela výjimečné kvality, ve výřezu 50 x 74 (72 x 95)  
  

Bouda Cyril  vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, během tvůrčího života působil rovněž 
pedagogicky, v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl 
asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 
1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 
umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 
52 poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. 
Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky 
z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal 
za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, 
Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    
    
    

195   Havelský Roman    
"T ři moudří"  ......................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na plátně, signováno vzadu, kolem roku 2000, působivá práce skvělého malíře z ulice 
94 x 75 (98 x 79)  
    
    
    

196   Wagner Josef   (1938-) 
"Um ění na zdi"  .....................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský lept, signováno, datováno 1991, číslováno 4/10, galerijní, vzácný list, umělecká adjustace 
ve výřezu 43,5 x 49,5 (63 x 65,5)  
  

Wagner Josef  studia na VŠUP v Praze obor architektury, po ukončení studia se zúčastnil mnoha architektonických 
soutěží, krátce také působil jako scénograf v Divadle za branou, 30 let se zabýval instalacemi výstav výtvarného umění 
jako hlavní architekt výstavního ústředí SČVU 

    
    
    

197   Preissig Vojtěch   (1873-1944) 
"Dívka v rododendronech"  .........................................................................................................................................  45 000 Kč  
hnědo-bílý lept, signováno, z roku 1900, významná sběratelská práce z autorova pobytu v Paříži, v Preissigově monografii je 
tomuto leptu věnovaná větší pozornost, ve výřezu 25 x 30 (66 x 60)  
  

Preissig Vojtěch  vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro A. Muchu, velké zásluhy má 
na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu, v řezbě 
do linolea byl považován v USA za zakladatele, vystavoval v Mánesu, široké zastoupení v Národní galerii Praha, 
ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích (Toman) 

    
    
    

198   Richardson    
"Z Paříže" ............................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, vpravo dole text PARIS, kolem roku 1920, výborná práce, 40 x 100 (49 x 109)  
VELKÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

199   Langer    
"Secesní tanečnice se zrcadlem" ................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1917, výborná práce nejen do secesního interiéru, 61,5 x 98 (75 x 112)  
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200   Zrzavý Jan   (1890-1977) 
"Piazzeta"  ..........................................................................................................................................................................  375 000 Kč  
akvarel, pastel, kresba bělobou, signováno vlevo dole J.Z. a vpravo dole Jan Zrzavý 1930. Z posudku dr. Orlíkové: "Podle mého 
názoru se v případě pastelu Piazzeta jedná o jednu z nejpůsobivějších prací Jana Zrzavého z jeho vrcholného období…", Přiložen 
posudek hlavní znalkyně prací Jana Zrzavého, paní dr. Jany Orlíkové – Brabcové, 20 x 28,8  
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, Národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je 
o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná 
tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

201   Róna Jaroslav   (1957-) 
"Bez názvu"  ........................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1980, kvalitní práce galerijní úrovně, 33 x 43 (38,5 x 48,5)  
  

Róna Jaroslav  malíř, sochař, keramik, sklářský výtvarník, narozen v Praze, studoval na VŠUP u profesora S. Libenského, 
množství výstav a zastoupení v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, velké množství literatury o umělci  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

202   Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 
"Zátiší s růžemi  ve váze" ................................................................................................................................................  3 000 Kč  
tempera, signováno, datováno 1985, kvalitní práce vynikající valašské malířky, vzadu štítek DÍLA, 44 x 32 (54,5 x 42,5)  
  

Hýžová Jaroslava  malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii u Sychry, Tittelbacha 
a Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá 
a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě, na trhu se objevuje ojediněle  
(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    
    

203   Jambor Josef   (1887-1964) 
"Ze Starého Brna"  ...........................................................................................................................................................  13 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1916, skvělá komorní práce skvělého moravského malíře, ve výřezu 30 x 20 (48 x 38)  
  

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) 

    
    
    

204   Vachtangov    
"Rudá kompozice"  ...........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu azbukou, vzadu uveden azbukou i název, datováno 1992, 50 x 40,5 (55 x 45)  
    
    
    

205   Provazník Jaroslav   (1890-1925) 
"Odpo činek při koupání"  .............................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej-tempera, signováno, kolem roku 1920, výborná práce galerijní úrovně, 41 x 56 (70 x 83)  
  

Provazník Jaroslav  malíř, ruský legionář, narodil se ve Žďáru v Orlických horách, zemřel v Brně, žák Preislera 
a Loukoty na pražské akademii, člen KVU Aleš Brno, tvořil krajinné kompozice s koupajícími se ženami, autor obrazu sv. 
Bartoloměje v kostele v Žebětíně, významný malíř, přítel Josefa Čapka, zemřel velmi mladý, jeho obrazy jsou na trhu zcela 
ojedinělé, v Brně je po něm pojmenována ulice Provazníkova (aleph - Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, 
Encyklopedie dějin města Brna) 

    
    
    

206   Hütner E.    
"Vysokohorská krajina s jezerem"  .............................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na plátně - malba štětcem a špachtlí, signováno, kolem roku 1900, široký, stříbřený, ručně řezaný rám, mistrovská práce, 
reprezentativní celek, 60,5 x 80,5 (78,5 x 98)  
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207   Molnár Karol   (1903-1981) 
"Extáze"  ..................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1944, luxusní adjustace, ve výřezu 20 x 14 (45 x 38,5)  
  

Molnár Karol  malíř, studia na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u profesora Kulce a na pražské akademii 
u Obrovského, později stipendista v Paříži u Františka KUPKY, vystavoval se spolky TVORBA a ALEŠ, později s SČVU, 
slovenský malíř, který za války v letech 1939-1945 vstoupil do čs. vojenské jednotky ve Francii a v Anglii  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

208   nesignováno    
"Dív čí poloakt"  .................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, devatenácté století, dobrá práce inspirovaná Mánesem, STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM, 66 x 52,5 (78 x 64)  
    
    
    

209   neurčeno    
"Dívka v červeném šátku" ...........................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na plátně, signatura vlevo dole nečitelná, devatenácté století, zdařilá malba částečně poškozená, obraz vyžaduje restaurování, 
přesto jde o krásný sbírkový obraz, 69 x 54,5 (81 x 66)  
    
    
    

210   nesignováno    
"Ležení ve městě"  .............................................................................................................................................................  69 000 Kč  
tempera, signum nenalezeno, kolem roku 1720, v dolní části rozvinuta figurální kompozice, pozadí vyplňují mohutné rozvaliny, 
UNIKÁTNÍ práce galerijní úrovně, současná umělecká adjustace, 35 x 41,5 (47,5 x 54,5)  
VÝBORNÁ VÁNOČNÍ A INVESTIČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

211   Veris - Zamazal Jaroslav   (1900-1983) 
"Ze Vsetína"  ..........................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1919, tedy z doby, kdy autor ještě používal původní příjmení Zamazal, patrně jde o prostředí 
z rodného Vsetína, 53 x 47 (71 x 64)  
  

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") 

    
    
    

212   Zrzavý Jan   (1890-1977) 
"Benátský motiv - sloup sv. Marka" .......................................................................................................................  29 000 Kč  
litografie v barvě modré, zelené, červené a bílé, rok 1964, nesignováno, zkušební tisk barevné varianty, v soupise F. Dvořáka č. 31, 
původně z osobního majetku Jana Zrzavého, 34,5 x 39 (42 x 46,5)  
    
    
    

213   nesignováno    
"Zátiší se zápalkami, kartami a džbánem" ..........................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská galerijní tempera - kvaš, kolem roku 1935, 22 x 30 (28,5 x 36,5)  
    
    
    

214   Göttlich Miroslav   (1954-) 
"143 krajin st ředního věku"  .......................................................................................................................................  89 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2007, vzadu autorský štítek, moderní dílo bezesporné galerijní úrovně od autora, jehož práce se 
stávají dobrými investičními šancemi, na trhu velmi vzácně, v podstatě jde o 143 miniatur 
95 x 80 (99 x 84)  
  

Göttlich Miroslav  studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi 
do architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, v prosinci roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb 
a trojrozměrných koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou 
tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti (Slovník Chagall, iHned.cz) 
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215   Sedliský Ivan   (1926-1996) 
"Vrtulník"  ...........................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, monumentální reprezentativní obraz jednoho z mála malířů druhé poloviny 
20. století, kteří brilantně zvládali rozměrná plátna, dílo tohoto malíře čeká na soubornou výstavu, 146 x 114 (150 x 118)  
VÁNOČNÍ NABÍDKA 
  

Sedliský Ivan  malíř, grafik, narozen v Ostravě, studia na Akademii v Praze u Nechleby, významný figurální malíř 
monumentálních prací, řada publikací o tomto velmi zajímavém umělci, jehož práce jsou na hraně reálné mystiky s řadou 
složitých symbolů, zastoupen ve Středočeské galerii v Praze (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

216   Skála Vít   (1883-) 
"Lesní krajina s řekou"  ....................................................................................................................................................  9 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem roku 1940, velká krajinářská práce v širokém zdobném stříbřeném rámu, 70 x 100 (88 x 110)  
  

Skála Vít  malíř krajinář a figuralista, narozen v Praze, pochází z význačné malířské rodiny, studia na pražské akademii 
u prof. Pirnera, výstavy v Londýně, Kodani a po republice (Toman) 

    
    
    

217   nesignováno    
"Dívka s podnosem ovoce" ..........................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, 19. století, dobový rám, profesionální kopie Tizianova obrazu, 92 x 72 (114 x 94)  
 
 Ceny kopií jsou na světovém trhu podstatně vyšší než v ČR 
    
    
    

218   neurčeno    
"Sklizeň obilí"  ....................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, VELKÝ dekorativní, reprezentativní obraz v ozdobném rámu, 100 x 160 (123 x 181)  
    
    
    

219   Dittman Johan (Jan)   (1780-1847) 
"Portrét muže" a "Portrét ženy"  .............................................................................................................................  29 000 Kč  
dva BIDERMEIER oleje na plátně, signováno u ženy vertikálně pod rámem, datováno 1826, původní biedermeier rámy, sběratelské 
i muzeální obrazy, rozměr každého obrazu 54 x 33 (63 x 52), VYVOLÁVACÍ CENA ZA OBA OBRAZY  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

220   Mašek Jaroslav   (1914-1973) 
"Pradleny"  ..........................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1947, výborná práce žáka Blažíčka a Boudy, 81 x 60,5 (94,5 x 74)  
  

Mašek Jaroslav  malíř, studium na ČVUT v Praze u Blažíčka, Boudy a Stupky, středoškolský profesor v Mladé Boleslavi 
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221 – 240 

 

221   Luxusní váza ...............................................................................................................................................................  9 900 Kč  
sklo zelené, bohatě ručně malované zlatem a bílým emailem, vrcholné SECESNÍ provedení, HARRACHOV kolem roku 1900, 
nádherný sbírkový i muzeální kus, výška 33cm, průměr 11cm  
    
    
    

222   Lopatka na servírování zákusků, chlebíčků ....................................................................................................  900 Kč  
stříbrná, bohatě zdobená prořezáváním a gravírováním, značena platným rakouskouherským puncem AV, puncovní úřad A - Vídeň, 
kolem roku 1890, ryzost stříbra 800, hmotnost 67,78 g 
délka 24,5 cm  
    
    
    

223   Náhrdelník ze slonové kosti .................................................................................................................................  2 500 Kč  
sestává z celkem 17 různě velkých leštěných kousků slonové kosti, dva krajní slouží jako uzávěr, dar vysokému vládnímu činiteli 
v osmdesátých letech minulého století, délka 58 cm  
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224   Španiel Otakar - Anýž František    
Plaketa "Dívka se jmelím" .................................................................................................................................................  900 Kč  
bronz, mistrovská práce O. Španiela, lil a zpracoval Franta Anýž a rozeslal jako pf 1934, v původní složce, 5 x 4 (14 x 10)  
  

ANÝŽ FRANTIŠEK (1876-1934) 
ciselér, intarzista, medailér a řezbář, vynikající litec, narodil se ve Svaté Dobrotivé, zemřel v Tatranské Poliance, studoval 
na UPŠ Praha - Klouček, Hellméssen, E. Novák, člen SVU Mánes, pracoval pro Kotěru, Myslbeka, Mařatku a další 
(Toman, Lexicon of the CVA) 
 
ŠPANIEL OTAKAR (1881-1955) 
sochař, řezbář, medailér, profesor na AVU Praha, narodil se v Jaroměři, studoval na odborné škole rytecké v Jablonci 
nad Nisou, na medailérské škole na akademii výtvarných umění ve Vídni, na akademii v Praze u Myslbeka, osm let 
pobýval v Paříži, absolvoval studijní pobyty v Itálii, Anglii, Holandsku, Německu, je autorem návrhu československých 
kovových mincí, plaket a medailí, soch a bust známých osobností naší společnosti - T.G. Masaryka, J.E. Purkyně, 
Švabinského, Plečnika, Smetany, Mánesa, Kovařovice a dalších (Toman) 

    
    
    

225   Sada stříbrných podtácků ....................................................................................................................................  1 500 Kč  
značeno puncovní značkou LILIE, první polovina 20. století, velmi praktická pomůcka pro stolování 6 kusů, ryzost stříbra 800, 
celková hmotnost 148,04 g 
průměr podtácku 7 cm 
CENA ZA CELOU SADU 6 KUSŮ  
    
    
    

226   Luxusní psací souprava na stůl .......................................................................................................................  15 000 Kč  
kombinace onyxu, chromu a skla se zabrušovanými hranami, prvorepubliková práce, drobounké oklepy odpovídají stáří, 
na základně těžítka s letadlem je malý kus onyxu odštěpen, vložená fotografie není součástí nabízené sestavy 
v sestavě: 
kalamář …………………………..33x5cm 
stojánek na 2pera ………………..20x12,2cm 
sušička na inkoust a podložka s chromovanou ohrádkou……..  20,5x8,5cm 
rámeček na foto ………………….17x5,5x15cm 
popelníček ……………………….10x7,2x1,5cm 
stojánek na dopisy ……………….16x8,7x12cm 
těžítko s letadlem na kouli ……….výška 15cm 
těžítko s letadlem ……………….. výška 8cm  
    
    
    

227   Dřevcová zbraň - kopí YARI s Koshirae, typ FUKURO TEYARI s Koshir ae ...........................  6 500 Kč  
pro poměrně krátkou délku dřevce (i s patkou 100,8cm) se řadí mezi zbraně na osobní obranu pro boj zblízka - typ TEYARI, 
podle původního majitele pochází z pozdního období EDO (1603-1867), to znamená, že zbraň je stará nejméně 142 let, koupeno 
v JAPONSKU 
dřevec jednoduchý, bojový, s kruhovým průřezem 
čepel typu ryoshinogi zukuri - čtyřhranná s částečně viditelnou linií kalení Yakiba 
hrot má tulejové - FUKURO napojení na dřevec 
celková délka 122 cm, délka hrotu 18 cm, čepele 6 cm, motohaba 2 cm  
 

EDO je historické jméno Tokia. Pro Japonce však EDO znamená mnohem více. 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 

    
    
    

228   Originální samurajská zbroj DOU, typ OKEGAWA DO ..................................................................  24 000 Kč  
s chrániči stehen KUSAZURI, období EDO (1603-1867), vyrobeno s kovových pásů spojených nýtováním, přední a zadní díl jsou 
spojeny tulejí na jedné straně a šňůrou na straně druhé, koupeno v JAPONSKU, na hrudní straně je výborně zachovaný MON - 
japonský heraldický symbol - rodový znak a prstenec agemaki-no včetně nádherného ozdobného uzlu Agemaki 
hmotnost 5,5 kg  

 
Jde o Mon rodu Nambu, což byl daimyo z Morioki v provincii Kursu. Patřil ke šlechtě tozama. Jde o velmi významný 
samurajský rod známý už ve 12. století, od roku 1593 sídlící v Morioce. Po reformě šlechtického stavu obdržel bývalý 
daimyo Nambu Toshiyuki titul hraběte 

    
    
    

229  Originální japonský krátký meč WAKIZASHI ve SHIRA SAYA ...................................................  38 000 Kč  
HISTORICKÁ SAMURAJSKÁ ZBRAŇ, období EDO (1603-1867), signováno Tanba no kami Yoshimichi, škola Mishina, provincie Mino, 
v černém katana sasi Katanabukuro - obal na meč (katana bag), čepel v dobrém stavu, ostrá, několik kizu, drobná rez, polish starší, 
shira saya je stará, celková délka 74,5 cm, NAGASA 50,9 cm, MOTOHABA 2,7 cm, SAKIHABA cca 1,7 cm 
hmotnost cca 740 g, 3 mekugi ana, Shira saya zřejmě sloužila i jako Koshirae, součástí jsou 2 SEPPY a FUCHI 
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KOPIE JAPONSKÉHO REGISTRAČNÍHO LISTU PŘILOŽENA  
Škola Mishina, provincie Mino, byla založena již v období pozdního Muromachi 
Čepele Yoshimichi bývají hodnoceny jako Ryo-Wazamono (velmi dobrá ostrost) 

    
    
    

230   Originální japonský krátký meč WAKIZASHI ve SHIRA SAYA  .................................................  55 000 Kč  
HISTORICKÁ SAMURAJSKÁ ZBRAŇ z období EDO (1603 – 1867) od významného mečíře INOUE SHINKAI, škola Settsu 
oboustranně signováno, stáří 336 let, v originálním hedvábném katana sasi -Katanabukuro - obal na meč (katana bag), barva modrá 
se zlatými mon Mitsubaaoi, patřil rodu Tokugava, celková délka 68,6 cm, NAGASA 44,6 cm, MOTOHABA 3,0 cm, 
SAKIHABA cca 1,8 cm, hmotnost cca 660 g, 1 MEKUGI ANA 
 

KOPIE JAPONSKÉHO REGISTRAČNÍHO LISTU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY  
 

Shinkai byl nejstarší syn první generace zumi (ne) Kami Kunisada. Z počátku, psal své jméno stejným způsobem jako 
otec, Kunisada. Je známý tím, že vykoval mnoho ostří daisaku pro svého otce v době jeho stáří. Asi v roce 1672 se stal 
laickým knězem a začal se podepisovat jménem Shinkai. Zemřel náhle 9. listopadu 1682. 
 
Inoue Shinkai se stal slavnějším, než byl jeho otec Kunisada. Spolu s Tsuda Sukahiro byl nejlepším kovářem školy Settsu 
(prefektura Osaka). Shinkai dělal tak vynikající ostří, že mu vynesly přezdívku „Masumune z Osaky“. 
 
Jeho dlouhé meče se prodávají až za 150 000 USD 

    
    
    

231   Malejovský Josef   (1914-) 
Plastika "Zima"  ................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní bronz, signováno, nedatováno, skvělá práce českého moderního sochařství, na trhu velmi vzácné, výška 47cm  
  

Malejovský Josef  sochař, narozen v Holicích v Čechách, studoval sochařství u profesora K. Dvořáka na UMPRUM 
v Praze, od roku 1945 působil jako asistent na VŠUP, kde později působil jako pedagog, od 1953 docent, od 1962 řádný 
profesor, člen SVU Mánes, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Praha a jinde  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

232   Panenka s porcelánovou hlavou a kloubovým tělem .............................................................................  12 000 Kč  
mrkací, otevřená ústa, dva zoubky, pravé vlasy, slaměný klobouk, ručně šité kompletní oblečení, značeno P+H (Pollak - Hoffman), 
výroba v letech 1902 - 1907, nabízená panenka je z roku 1903, SBĚRATELSKÁ LAHŮDKA, výška 70 cm  
SKVĚLÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

233    Souprava na vodku čtyřosobní ............................................................................................................................  600 Kč  
silně stříbřený a zlacený kov, zdobeno rytím, původní etue, dar vysokému vládnímu činiteli při návštěvě UZBEKISTÁNU 
v osmdesátých letech minulého století 
v sestavě: 
1 x tácek, průměr 17 cm 
4 x odlivka, výška 4,5 cm  
    
    
    

234    Koberec ručně vázaný...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
vlna na vlněné osnově, základní barva červená, perský vzor, 20. století, velmi dobrý stav, 157 x 105  
    
    
    

235   Koberec ručně vázaný ............................................................................................................................................  3 500 Kč  
vlna na bavlněné osnově, základní barva červená, perský vzor, 20. století, velmi dobrý stav, 106 x 166  
    
    
    

236   Popelník na doutníky ve tvaru krokodýla ........................................................................................................  900 Kč  
leštěný bílý kov na mramorové podložce, hřbet plastiky je sklápěcí, 20 x 12, výška 6 cm  
    
    
    

237    Náramek ze slonové kosti ....................................................................................................................................  1 500 Kč  
masivní kompaktní kruh, kost leštěná, dar vysokému vládnímu činiteli v osmdesátých letech minulého století, vnitřní průměr 7 cm, 
vnější průměr 8,5 cm  
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238   Navrátil Jaroslav    
Filmová loutka "President Putin"  ............................................................................................................................  85 000 Kč  
hlava - řezba ve dřevě, oblek - pravá kůže a textil, ozdobné kovové části - vysokoryzostní zlato a stříbro, zaručený originál - 
UNIKÁT, profesionální práce odborníka na filmové loutky, funkční, lze s ní natočit jakoukoliv scénu, Loutka má v těle speciální 
kostru se šestnácti klouby umožňujícími prakticky jakýkoliv pohyb. Kostra je ze speciálního železa, ušlechtilé oceli a bronzu, 
klouby jsou aretovány tak, že při filmování vydrží přes 100 000 pohybů 
výška cca 30 cm  
 

Náklady na 1 loutku cca 75 000 Kč 
NAPROSTÁ UMĚLECKÁ RARITA 

  

Navrátil Jaroslav  loutkař, designér, výtvarně se vzdělával soukromě, v letech 1988-1990 pracoval jako rekvizitář 
hraného filmu pro děti ve Filmových ateliérech Zlín, později zde krátce působil jako externí spolupracovník, nyní vede 
vlastní firmu zabývající se výtvarným designem a reklamou, kromě toho jako loutkářský výtvarník spolupracuje jak 
s českým filmem, tak zahraničními produkcemi a soukromými sběrateli, člen Asociace tvůrců loutek v USA, patří 
ke znalcům v oblasti starožitností, zejména uměleckého řemesla staré Číny a Japonska (Slovník Chagall) 

    
    
    

239   Navrátil Jaroslav    
Filmová loutka "President Obama"  ........................................................................................................................  85 000 Kč  
hlava - řezba ve dřevě, oblek - pravá kůže a textil, ozdobné kovové části - vysokoryzostní zlato a stříbro, zaručený originál - 
UNIKÁT, profesionální práce odborníka na filmové loutky, funkční, lze s ní natočit jakoukoliv scénu, Loutka má v těle speciální 
kostru se šestnácti klouby umožňujícími prakticky jakýkoliv pohyb. Kostra je ze speciálního železa, ušlechtilé oceli a bronzu, 
klouby jsou aretovány tak, že při filmování vydrží přes 100 000 pohybů 
výška cca 30 cm  
 

NAPROSTÁ UMĚLECKÁ RARITA 
    
    
    

240   Navrátil Jaroslav    
Filmová loutka "President Klaus"  ...........................................................................................................................  85 000 Kč  
hlava - řezba ve dřevě, oblek - pravá kůže a textil, ozdobné kovové části - vysokoryzostní zlato a stříbro, zaručený originál - 
UNIKÁT, profesionální práce odborníka na filmové loutky, funkční, lze s ní natočit jakoukoliv scénu, Loutka má v těle speciální 
kostru se šestnácti klouby umožňujícími prakticky jakýkoliv pohyb. Kostra je ze speciálního železa, ušlechtilé oceli a bronzu, 
klouby jsou aretovány tak, že při filmování vydrží přes 100 000 pohybů 
výška cca 30 cm  

  
NAPROSTÁ UMĚLECKÁ RARITA 

    
    
    

 
 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 241 – 248 

 

241   Jiroudek František   (1914-1991) 
"Vít ězství 1945" ......................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovská barevná akvatinta, signováno tužkou, datováno 1945dále text pf1946 a signatura Jiroudek, komorní sběratelská práce 
9 x 12,5 (12,5 x 16)  
  

Jiroudek František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, studoval na pražské akademii u Nowaka, 
přihlásil se ke skupině Sedm v říjnu, člen SVU Mánes, od 1961 profesor na AVU v Praze, výstavy po celém světě - 
Neapol, Paříž, Lutych, Antverpy, Luzern, Vídeň, Benátky, Moskva, Bologna, Baden-Baden, Brusel atd., národní umělec, 
široké zastoupení v Národní galerii Praha, dále v Ermitáži, v Dánsku, v Galerii v Torontu  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

242   Bartek    
"Horské pleso"  ........................................................................................................................................................................  600 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, kolem roku 1930, příjemná a kvalitní komorní práce, 10,5 x 15 (19 x 25,5)  
    
    
    

243   Bartek    
"Odpo činek u horského plesa" ........................................................................................................................................  800 Kč  
akvarel - kvaš, nesignováno, kolem roku 1925, kvalitní komorní práce, 18 x 23,5 (21 x 26,5)  
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244   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)  
  

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) 

    
    
    

245   Čumpelík Jan   (1895-1956) 
"Krojovaná matka s dětmi"  ........................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, kolem roku 1935, skvělá práce žáka Dítěte a Nechleby, 60 x 45 (70 x 54,5)  
  

Čumpelík Jan  malíř, grafik, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, poté na AVU u profesora Nechleby, sám později 
profesorem na AVU, člen JUV v Praze, s nimiž také vystavoval, široké zastoupení v Národní galerii Praha  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

246   Váchal Josef   (1884-1969) 
"Postavy"  .............................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní kolorovaný gumořez, signováno, datováno 1952, dále poznámka" ryto v gumě", skvělý a vzácný list 
ve výřezu 37,5 x 20,5 (61 x 44,5)  
  

Váchal Josef  malíř, grafik, řezbář, mystik, ilustrátor, kreslíř, typograf, tvůrce ex libris, významný svérázný umělec 
20. století, studium v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, člen sdružení SURSUM (Toman) 

    
    
    

247   Boháček Karel   (1886-1928) 
"Na cestě v zimě"  .............................................................................................................................................................  37 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno tužkou, mimořádně kvalitní impresionistická práce, jde bezesporu o obraz 
vysoké galerijní hodnoty, dataci lze určit kolem roku 1908-1910, originální rám z dubového masivu, 64 x 84 (67 x 97)  
  

Boháček Karel  malíř, žák profesorů Bukovace, Thieleho a Krattnera na pražské akademii, byl krajinářem i figuralistou 
(Toman) 

    
    
    

248   Boháček Karel   (1886-1928) 
"Postavy u vesnice" .........................................................................................................................................................  37 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, nesignováno, mimořádně kvalitní impresionistická práce, jde bezesporu o obraz 
vysoké galerijní úrovně, kolem roku 1908-1910, originální rám z dubového masivu, 64 x 84 (67 x 97)  
    
    
    

 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 249 – 260 

 

249   Odznak - záslužná hvězda "Čs. partyzán" ......................................................................................................  750 Kč  
postříbřený bronz a 2 ks stejného odznaku v menší velikosti, tzv. klopový jehličkový, vše ve společné etuji, kolem roku 1945, 
kvalitní SBĚRATELSKÁ POLOŽKA, velký odznak 4,5 x 4,5 cm  
    
    
    

250  Luxusní zámecký lustr šestiramenný, 18-ti svíčkový..............................................................................  99 000 Kč  
korpus ze zlacené mosazi, na každém rameni tři svíčky, bohatě ověšen křišťálovými závěsnými ozdobami, majitel uvádí vznik 
v 18. století, patrně však až druhá polovina 19. století, ELEKTRIFIKOVÁN, mimořádně zdobný, reprezentativní kus 
průměr 90 cm, výška základní části lustru 155 cm, s řetězem lze lustr prodloužit až na 270 cm 
odhadní cena 200 000 Kč 

 
REVIZE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NUTNÁ 
 
Prezentujeme pouze foto, lustr zůstává zavěšen u majitele v Praze 
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251   Stříbrná medaile na průmyslovou výstavu v Praze 1891 .......................................................................  4 900 Kč  
na jedné straně portrét císaře Františka Josefa I, na reversu alegorické postavy obchodu a průmyslu, výborný stav, sběratelský 
unikát, dar vysokému vládnímu činiteli, ryzost stříbra 800, hmotnost 69,8 g, průměr 5,5 cm  
    
    
    

252    Bronzová medaile francouzská .........................................................................................................................  1 200 Kč  
s portrétem šlechtičny MARIE RABUTIN de SEVIGNE, datováno 1816, výborný stav, sběratelský unikát 
dar vysokému vládnímu činiteli, průměr 4 cm  
    
    
    

253  Stříbrná miska s tolarem Marie Terezie .........................................................................................................  1 700 Kč  
z roku 1870, novoražba pro LEVANTU, třicátá léta 20. století, dar vysokému vládnímu činiteli 
ryzost stříbra 800, hmotnost 72,20g, průměr 9 cm  
    
    
    

254   Stříbrná medaile - plaketa k odhalení pamětní desky Viktoru Dykovi  ..............................................  750 Kč  
značeno platnou puncovní značkou, původní etue, období první republiky, sběratelská položka, dar vysokému vládnímu činiteli, 
ryzost stříbra 900, hmotnost 13,60 g, průměr 2,9 cm  
    
    
    

255   Stříbrná medaile k 60. výročí založení cestovní kanceláře ČEDOK 1920-1980 .............................  600 Kč  
na jedné straně firemní logo, na opačné straně silueta Prahy, vynikající kvalita, původní etue z plexiskla, sběratelská položka 
dar vysokému vládnímu činiteli, ryzost stříbra 900, hmotnost 25,20 g, průměr 3,5 cm  
    
    
    

256   Pamětní medaile města TAŠKENT .....................................................................................................................  450 Kč  
bronzová, datováno 1968, výborný stav, dar vysokému vládnímu činiteli, průměr 6 cm  
    
    
    

257   Stříbrná solnička a pepřenka .................................................................................................................................  800 Kč  
s monogramem E.F.S., atest Puncovního úřadu na stříbro přiložen, stříbro ryzosti 925, celková hmotnost 35,40 g, výška 5,6 cm 
 
 CENA ZA OBA KUSY  
    
    
    

258   Servátková Eliška   (1915-) 
Ozdobný nástěnný kachel "Krojovaný taneční pár" .............................................................................................  700 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, signováno E.S., datováno 1970, práce významné výtvarnice z polského Těšína, 16 x 14  
  

Servátková Eliška  malířka, kreslířka, grafička, keramička, studovala na malířské škole v Ostravě, na VŠUP Vídeň u prof. 
Paula Kierniga a na vídeňské akademii u prof. Fahringera, pedagogicky působila ve Frýdku - Místku, v Lexiconu výčet 
výstav a zastoupení v galeriích (Lexicon of the CVA) 

    
    
    

259   Štursa Jan   (1880-1925) 
Plastika "Raněný"  ...........................................................................................................................................................  20 000 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, signováno na plintu, první polovina minulého století, nejznámější česká plastika, velká stolní 
verze, výška 49,5cm  
  

Štursa Jan  sochař, profesor na akademii v Praze, žák J. V. MYSLBEKA, vynikající umělec evropského formátu, řádný 
člen České akademie věd a umění, člen Société NATIONALE des Beaux Arts v Paříži, člen dalších spolků ve Vídni 
a Mnichově, předseda SVU Mánes, široké zastoupení v Národní galerii, v roce 1918 dvojnásobným vítězem v soutěži 
o návrh na pomník Svatopluka Čecha, modely k pomníku začal dělat v roce 1920 (v Tomanovi 5 celostránkových sloupců) 

    
    
    

260   Gutfreund Otto   (1889-1927) 
Plastika "Don Quijote"  ..................................................................................................................................................  52 000 Kč  
bronz, nesignováno, práce skvělého sochaře, pozdější odlitek, výška 35,5 cm  
  

Gutfreund Otto  sochař, studium na keramické škole v Bechyni a na umělecko průmyslové škole v Praze, před první 
světovou válkou studijní pobyty ve Francii, Anglii, Německu, Holandsku, v letech 1914 - 1920 opět ve Francii, po dobu 
první světové války sloužil jako voják ve francouzské cizinecké legii, vystavoval ve Skupině výtvarných umělců 
a v Mánesu, v Tomanovi výčet jeho nejznámějších děl (Toman) 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 261 – 280 

 

261   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)  
  

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) 

    
    
    

262   Jankovič Jozef   (1937-) 
"Pozor"  .................................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1970, číslováno 78/100, práce skvělého slovenského autora, ve výřezu 50,5 x 38 (70 x 57)  
  

Jankovič Jozef  sochař, narozen v Bratislavě, studoval na VŠVU V Bratislavě u profesora J. Kostky, byl hostujícím 
profesorem na Vysoké škole užitého umění ve Vídni, působil na VŠVU v Bratislavě 1990 docent, 1994 profesor, v letech 
1990-1994 byl rektorem VŠVU v Bratislavě, výstavy a zastoupení doslova po celém světě (Slovník Chagall) 

    
    
    

263   Gažovič Vladimír   (1939-) 
"Koloto č života"  ...............................................................................................................................................................  16 000 Kč  
barevná mistrovská litografie, signováno, datováno 1983, číslováno 2/30, 2. autorský tisk, velká REPREZENTATIVNÍ práce 
galerijní úrovně, 52 x 58 (76 x 82)  
VÁNOČNÍ NABÍDKA 
    
    
    

264   Drha Josef   (1912-) 
"Zátiší s dýněmi"  .................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1948, mistrovsky provedený obraz významného malíře ostravského regionu 
47 x 65,5 (63 x 82)  
  

Drha Josef  významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, 
dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, 
ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, 
ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

265   Špála Václav   (1885-1946) 
"Zátiší s jablky a hruškami"  ..........................................................................................................................................  7 000 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1939, velký reprezentativní grafický list, 47 x 53 (52 x 58)  
  

Špála Václav  soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 
studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, 
od roku1945 Národní umělec, vynikající malíř, jehož díla dosahují cen až kolem 2 000 000 Kč  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

266   Pecold Bohumír   (1888-) 
"Beskydská krajina"  .........................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, kolem roku 1940, poškozený luxusní rám francouzského typu, kvalitní práce galerijní úrovně, 
49 x 69 (67 x 86)  
  

Pecold Bohumír  malíř, narozen v Černovicích u Tábora, studoval na Masarykově vyšší lidové škole v Ostravě, výborný 
krajinář, zejména oblasti Beskyd a Valašska (Slovník Chagall) 

    
    
    

267   Matušek (?)    
"Procesí v polích" ...............................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na plátně, signováno datováno 1956, 38 x 62 (55 x 78)  
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268   Obšil Jan   (1908-1983) 
"Ležící ženský akt" .............................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 1947, 37 x 52 (53 x 68)  
  

Obšil Jan  malíř, scénograf, tvořil také sgrafita a mozaiky, studium na AVU u Švabinského, člen Moravského sdružení 
výtvarných umělců, s nimiž vystavoval, autor více než 300 scénických návrhů ve Státním divadle v Ostravě, autor návrhů 
na insignie akademických hodnostářů VŠB TU Ostrava, zastoupen v řadě galerií, významný malíř ostravského regionu 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

269   Drha Josef   (1912-) 
"Šeříky s tulipány"  .............................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1948, krásný obraz galerijní úrovně od malíře našeho regionu, 56 x 42 (65 x 50)  
  

Drha Josef  významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, 
dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, 
ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, 
ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

270   Husáriková Jindra   (1931-) 
"V manéži"  ..........................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno vzadu na štítku DÍLA ČFVU 1986, 66 x 43 (82 x 60)  
  

Husáriková Jindra  malířka, grafička, narozena v Ústí nad Labem, studovala na VŠUP v Praze, věnuje se především 
malbě (Slovník Chagall) 

    
    
    

271   neurčeno    
"Žofínská huť"  .....................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
akvarel - kvaš, signováno, datováno 8.12.1949, ve výřezu 40 x 32 (59 x 52)  
    
    
    

272   KRUK    
"Rozbouřené moře"  ...........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1957, 60 x 80 (77 x 97)  
    
    
    

273   Kormaň J.K.    
"Beskydy"  ...............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1955, 49 x 70 (60 x 80)  
    
    
    

274   Pařízek Jan   (1941-) 
"Dívka a ulice velkoměsta"  .............................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina 20. století, mistrovská galerijní práce srovnatelná s pracemi zahraničních autorů 
100 x 59 (112,5 x 72)  
  

Pařízek Jan  významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, narozen v Praze, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ 
stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě 
podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 
u nás i v zahraničí (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

275   Tichánek Josef   (1873-1950) 
"Čtení dopisu - Dědeček a babička"  ...........................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na dřevě, signováno, nedatováno, malováno technikou starých mistrů, luxusní rám holandského typ, 44,5 x 51,5 (54,5 x 61,5)  
  

Tichánek Josef  vyučil se dekoračním malířem pokojů. Od útlého mladí projevoval nevšední zájem o malování a brzy 
absolvoval několik doškolovacích kursů pro zdokonalování techniky. V Příboře, kde měl domovské právo, měl i vlastní 
živnost. Přes letní období se většinou věnoval malování kostelů, chrámů i divadel. Mnohé jeho fresky se v těchto objektech 
dochovaly doposud. Se svými řemeslníky a učedníky pracoval také ve Vídni, Salcburku, Brně, Frýdku, Místku, Ivančicích, 
Turzovce a jinde. Hlavní jeho tématikou byly zátiší a krajiny – především z Kravařska. Vytvořil širokou kolekci obrazů 
s náboženskou tématikou, četné Madony, Ježíše Krista a světce vůbec. Byl také malířem pokojů, písma a dekorační malby. 
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Zvláštním odvětvím jeho tvorby bylo vyřezávání a malování dřevěných betlémů. Jeden z jeho největších betlémů se 
nachází ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.  
 
V malířské technice používal nejvíce olejových barev, ale pracoval i s akvarely. Své obrazy maloval na plátně, na lepence 
nebo překližce. Ve svém okolí byl uznávaným a váženým malířem (informaci poskytl majitel obrazu, viz také wikipedia) 

    
    
    

276   Tichánek Josef   (1873-1950) 
"Lakomec"  .............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, datováno 1940, malováno technikou starých mistrů, kvalitní rám, 47,5 x 30 (61,5 x 44)  
     
    
    

277   Schneiderka Ludvík   (1903-1980) 
"Bohatá kytice lučních květů"  ......................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, výborný obraz galerijní úrovně, 72,5 x 54,5 (81 x 64)  
  

Schneiderka Ludvík  malíř figuralista ze slavné malířské rodiny, bratr Aloise a Josefa, žák polského malíře Alexandra 
Sochaczevského, dále studium na akademii ve Vídni, po návratu v Praze u Hynaise, Obrovského a Švabinského, studijní 
cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku a Jugoslávii, řada výstav, zastoupen v Národní galerii, žádaný 
moravský malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

278   Kraus H.    
"Správná zima"  ...................................................................................................................................................................  6 800 Kč  
olej na plátně podloženém lepenkou, signováno, datováno 1953, zajímavá práce, 44,5 x 64,5 (55,5 x 75,5)  
    
    
    

279   Carbonel H.    
"Z p řístavu"  ........................................................................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, mimořádně kvalitní práce z období pozdní 
imprese, 70 x 53,5  
    
    
    

280   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 
"Setkání lady Hamilton s Nelsonem" ......................................................................................................................  49 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, výborná práce autora, jehož obrazy cenově stále rostou, 50 x 70 (54 x 74)  
  

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-
průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 
ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 281 – 303 

 

281    Ozdobný stojan na květy .....................................................................................................................................  1 800 Kč  
korpus dřevěný krytý postříbřeným plechem, horní část na květy stříbrná, vhodné na stůl, do rohu atp. 
 ryzost stříbra 800, hmotnost 78,7 g 
celková výška 58 cm 
celková šířka 32 cm 
výška stříbrné části 18 cm 
  
 ATEST PUNCOVNÍHO ÚŘADU NA STŘÍBRO PŘILOŽEN  
    
    
    

282    Hodiny stolní ..........................................................................................................................................................  18 000 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  
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283   Hlava koně ...................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
bronz patinovaný, nesignováno, práce z konce minulého století, lze použít jako solitér respektive těžítko na psací stůl, rovněž může 
sloužit jako symbol šachu, výška 20 cm, šířka 21 cm  
    
    
    

284   Talíř "Pohádková chaloupka" ..............................................................................................................................  900 Kč  
porcelán, barevný dekor, signováno THOMAS KINKADE, značeno limitovaná série číslo 3293F 
vzadu podrobný popis, průměr 21 cm  
    
    
    

285  Dekorativní talíř v bronzové montáži ..............................................................................................................  1 500 Kč  
montáž z přední strany zlacená, keramika barevná s motivem čápů, signováno monogramem JH, značeno EXCLUSIVE by 
Berendsohn AG, na zadní straně další upřesňující informace, průměr 23 cm  
    
    
    

286   Dekorativní talíř v bronzové montáži .............................................................................................................  1 500 Kč  
montáž z přední strany zlacená, keramika barevná s motivem Ledňáčka, signováno monogramem, značeno EXCLUSIVE by 
Berendsohn AG, na zadní straně další upřesňující informace, průměr 23 cm  
    
    
    

287  Pánská vázanka hedvábná ....................................................................................................................................  2 800 Kč  
značená YVES SAINT LAURENT PARIS, luxusní provedení z šedesátých let, ceny těchto vázanek se pohybovaly v desetitisících 
korun, výborný stav  
    
    
    

288   Pánská vázanka hedvábná ...................................................................................................................................  4 800 Kč  
značená EMILIO GUCCI - Florencie, luxusní provedení z šedesátých let, ceny těchto vázanek se pohybovaly v desetitisících korun, 
výborný stav 
    
    
    

289  Pánská vázanka hedvábná ....................................................................................................................................  2 800 Kč  
značená CARLO BATTINI ROMA, luxusní provedení z šedesátých let, ceny těchto vázanek se pohybovaly v desetitisících korun, 
výborný stav 
    
    
    

290   Pánská vázanka hedvábná ...................................................................................................................................  7 500 Kč  
značená DUNHILL LONDON-PARIS-NEW YORK, signovaná i vpředu, luxusní provedení z šedesátých let, ceny těchto vázanek 
se pohybovaly v desetitisících korun, výborný stav 
    
    
    

291  Pánská vázanka hedvábná ....................................................................................................................................  4 800 Kč  
značená YVES SAINT LAURENT PARIS, luxusní provedení z šedesátých let, ceny těchto vázanek se pohybovaly v desetitisících 
korun, výborný stav,   
    
    
    

292   Rádio přenosné .......................................................................................................................................................  12 500 Kč  
schránka stylizovaná do čelního pohledu na automobil, barva červená , částečně stříbrná a černá, značeno CHEVROLET 
a RANDIX 57-CHEVY, původní nálepky, po polovině minulého století, FUNKČNÍ, výška 23 cm, délka 36 cm, hloubka 20 cm  
SBĚRATELSKÁ RARITA 
    
    
    

293   Svícen dvouplamenný .............................................................................................................................................  2 900 Kč  
bronzový, figurálně zdobený, kolem roku 1820-1830, pozdně empírové provedení, funkční, muzeální a sbírkový kus 
výška 19 cm, šířka 15 cm  
    
    
    

294   Sucharda Stanislav   (1866-1916) 
"Líste ček z javora"  .............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
bronzový reliéf, signum nenalezeno, rámováno v dřevěném rámu, 33 x 19 (53 x 34)  
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 Pochází ze sbírky paní Ludmily Seidlové 
  

Sucharda Stanislav  sochař a medailér, otec Antonín sochař a řezbář v Nové Pace, bratr Vojtěch rovněž sochař a řezbář, 
oba bratři působili v Praze, Stanislav krátce studoval na vídeňské akademii, potom na umělecko průmyslové škole 
u Myslbeka, tvořil v různých materiálech - mramor, bronz, cín, dřevo, kost, ke stěžejním dílům patří pomník Františka 
Palackého, za jeho návrh obdržel v roce 1898 I. cenu, v Tomanovi věnován tomuto umělci jeden a půl odstavce s dlouhým 
výčtem realizovaných děl, ve výčtu je uveden i reliéf s pohádkovým motivem Vrba… (Toman) 

    
    
    

295   Axman Miloš   (1926-1990) 
Plastika "Sedící ženy" .......................................................................................................................................................  7 500 Kč  
cínová kompozice na dřevěné podložce, signováno na plintě, práce výborného představitele českého moderního sochařství 
výška cca 16 cm včetně podložky (1,5cm), základna 13,5 x 8 cm  
  

Axman Miloš  sochař a medailér, narodil se v Litovli, zemřel v Brně, studoval na Škole umění ve Zlíně u prof. 
V. Makovského a J. Kavána, profesor na VŠ technické v Brně , potom profesor na akademii v Praze, 1976-85 rektor 
akademie, člen ČFVU, nesmírně dlouhý výčet zejména kolektivních výstav doma i v zahraničí, zastoupen v Národní 
galerii Praha a v galeriích v Brně, Olomouci, Jihlavě, Zlíně a dalších, národní umělec  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

296   Knobloch Milan   (1921-) 
"William Shakespeare"  .................................................................................................................................................  12 000 Kč  
bronzová busta, signováno, druhá polovina 20. století, vyrobeno pro Lyru Pragensis, publikováno, výška 22 cm  
  

Knobloch Milan  zaměření na plastiku, reliéf, medaile, studium na pražské akademie u Laudy, dále medailérská 
specializace u O. Španiela, kolem 100 výstav po celém světě, zasloužilý umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

297   Souprava na servírování kávy, čaje .................................................................................................................  2 900 Kč  
keramika, ručně malovaný dekor - béžové shluky na zeleném podkladě, těla konvic kulovitá, tělo cukřenky oválné, značeno SMF - 
SCHRAMBERG, Německo, luxusní provedení, výborný stav, UNIKÁT, funkční i muzeální 
v sestavě: 
velká konvice s víčkem ……….výška 18,5 cm 
konvička – mléčenka ………….výška 12,5 cm 
cukřenka s víkem ……………..výška 15 cm, délka 22 cm  
    
    
    

298    Pokladnička na spoření mincí ve tvaru úlu ...............................................................................................  1  900 Kč  
silnostěnný bakelit, zdobeno plasticky včelami po obvodu, obsah pokladničky se získá odšroubováním dna, počátek minulého 
století, výborný stav, krásný sběratelský kus, v tomto stavu velmi vzácné, výška 11 cm, průměr základny 8 cm  
    
    
    

299    Hodiny nástěnné pendlovky ............................................................................................................................  12 500 Kč  
pérové, čtvrťové, dřevěná skříň, stříbrný ciferník, SECESE ve stylu bauhausu, přelom 19. a 20. století, kromě bití se hrají i melodie, 
kvalitní a složitý stroj, velmi dobrý stav, výška 80cm, šířka 37cm, hloubka 21cm  
    
    
    

300   Janeček Ota   (1919-1996) 
"Kubistická žena"  ..........................................................................................................................................................  399 000 Kč  
mistrovský galerijní bronz, signováno, datováno 1944, monumentální a vynikající práce z nejlepšího sochařského období autora, 
byly udělány pouze tři kusy, nabízený kus pochází přímo od přítele Oty Janečka, výška 102 cm  
 
 Na trhu byl pouze jeden a byl podle majitele prodán na Chodovské tvrzi ještě před zahájením výstavy za 480 000 Kč 
  

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) 

    
    
    

301  Malé nástěnné hodiny pendlovky .......................................................................................................................  8 900 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  
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302   monogramista LS    
Miniatura "Postava u chalupy"  ......................................................................................................................................  250 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno monogramem LS, nedatováno, kvalitní profesionální práce kolem roku 1920, 16 x 12  
    
    
    

303   monogramista OF    
Miniatura "Valašské chalupy"  ........................................................................................................................................  150 Kč  
kresba tuší a akvarelem, signováno OF, datováno 1911, bravurní mistrovská práce, 8,5 x 13,5 (10,5 x 15,5)  
    
    


