
272 N
Drtikol, František (1881-1961)
Klečící nahá dívka  
(A kneeling nude female) 
fotografie z originální desky,  
27x21 cm, rámováno pod sklem,  
značeno vpravo dole tlačenou značkou 
„Copyright Drtikol Prague“,  
autor byl fotograf a malíř, učil se  
v ateliérech v Německu, fotografií  
se zabýval zejména do roku 1935,  
ovlivněn art decem a expresionismem,  
rád zobrazoval erotické náměty kombinované  
s geometrickými tvary,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

273 N
Drtikol, František (1881-1961)
Nahá dívka s dirigentskou hůlkou  
(A nude female with conductor stick) 
fotografie z originální desky,  
26,5x19 cm, rámováno pod sklem,  
značeno vpravo dole tlačenou značkou 
„Copyright Drtikol Prague“, autor byl  
fotograf a malíř, učil se v ateliérech  
v Německu, fotografií se zabýval zejména  
do roku 1935, ovlivněn art decem  
a expresionismem, rád zobrazoval  
erotické náměty kombinované  
s geometrickými tvary,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK 

274 N
Šimon, Tavík František (1877-1942)  
Trosky města Remeše  
(Ruins of the city Reimes) 
lept na papíře, 31x36cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole,  
značeno vlevo dole na desce, datováno 1919, 
autor studoval na pražské AVU u profesora 
Pirnera, od roku 1904 žil v Paříži, navštívil USA, 
procestoval Asii, později působil v Praze  
jako vysokoškoský profesor, byl světově 
uznávaným grafikem a malířem,    
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

275 N
Vojíř, Miloš  * 1938
Devět aktů  
(Nine nude females)  
fotografie, 17,5x14 cm, společně adjustováno 
pod sklem, foto z let 1971-1972, umělecký 
fotograf, grafik, narozený v Hradci Králové, 
během života získal mnoho ocenění doma  
i v zahraničí, zobrazoval především akty,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
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269 N
Souček, Václav (1887-1941)
Mostecká věž v Praze  
(The Mostecká Tower in Prague) 
barevný lept, deska 23x16 cm,  
rámováno pod sklem, signováno vpravo  
dole, malíř a grafik v Praze,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

270 N
Mayer (Meyer), Josef  * 1881
Pohled na chrám Sv. Mikuláše  
na Malé Straně 
(A view of the church of Saint Nicolas  
in Small Side in Prague) 
barevný lept, deska 28x19 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vpravo dole,  
autor se narodil v Mladé Boleslavi,  
malíř a grafik, vytvořil řadu leptů  
a litografií s tématikou Prahy,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

271 N
Mayer (Meyer), Josef  * 1881
Pohled na Národní divadlo v Praze  
(A view of the National Theatre in Prague) 
barevný lept, deska 27x22 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vpravo dole,  
autor se narodil v Mladé Boleslavi,  
malíř a grafik, vytvořil řadu leptů  
a litografií s tématikou Prahy,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK 271
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276 N
Sudek, Josef (1896-1976) - okruh
Židovský hřbitov v Praze  
(The Jewish Cemetary in Prague) 
fotografie, 19x18 cm, rámováno pod sklem, 
pod paspartou  popis tužkou: „získáno  
od B. Sudkové v roce 1982“, autor během  
první světové války na italské frontě přišel  
o ruku, byl samouk, přesto se stal jedním  
z nejuznávanějších českých fotografů,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

277 N
Ornegg, O. 
Chrám Svatého Petra v Římě  
(The St. Peter´s Cathedral in Rome) 
litografie, 46x36 cm “, rámováno pod sklem, 
paspartováno, značeno vpravo dole, datováno 
na desce 1933, vlevo popis: „S. Pietro, Roma“,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

278
Kazdová, Milada * 1911
Bylinářka  
(Herb-woman) 
litografie, 27x20 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole,  
datováno 1933, vlevo pořadí z desky 6/10, 
název: „Stařenka“, autorka se narodila  
ve střední Asii v Taškentu (dříve SSSR),  
studovala na pražské AVU u profesorů  
Loukoty a T. F. Šimona, byla především 
figuralistkou, zabývala se i grafikou,   
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

279 N
Sudek, Josef (1896-1976) - okruh
Zátiší  se sklenicemi na stole I  
(A still life with glasses on a table I) 
černobílá fotografie (kontakt), 13x18 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, vzadu 
popis tužkou: „ J. Sudek ´Zátiší na stole´,  
cca 60. léta, nakoupeno u sestry J. Sudka  
B. Sudkové v roce 1981“, Sudek během  
první světové války na italské frontě přišel  
o ruku, byl samouk, přesto se stal jedním  
z nejuznávanějších českých fotografů,   
vyvolávací cena: 4000 CZK (80 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

280 N
Anonym
Kniha „Vůdce duše“  
(The book „The leader of a soul“) 
rozměr vazby 17x11 cm, Čechy, kolem 
poloviny 19. století, bohatě zdobeno rytinami, 
vloženy svaté obrázky, kožená vazba, významná 
duchovní kniha původně od francouzského 
autora z počátku 18. století, 
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

281 N
Sudek, Josef (1896-1976) - okruh
Zátiší  se sklenicemi na stole II  
(A still life with glasses on a table II) 
černobílá fotografie (kontakt), 13x18 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno,  
vzadu popis tužkou: „ J. Sudek ´Zátiší na stole´,  
cca 60. léta, nakoupeno u sestry J. Sudka  
B. Sudkové v roce 1981“, Sudek během  
první světové války na italské frontě přišel  
o ruku, byl samouk, přesto se stal jedním  
z nejuznávanějších českých fotografů,   
vyvolávací cena: 4000 CZK (80 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

282 N
Anonym
Šest erotických kreseb  
(Six erotic drawings) 
barevné kresby, každá rozměr 20,5 x27 cm, 
adjustováno pod sklem, Francie  
kolem poloviny 20. století, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR) 
odhad: 2500 až 3000 CZK

283 N
Anonym
Samuraj u pramene  
(A Samuray by a spring) 
barevný dřevořez, 20x14 cm,  
rámováno pod sklem, popsáno japonským 
textem, Japonsko, přelom 18. a 19. století, 
mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

284 N
Anonym
Čyři erotické kresby  
(Four erotic drawings) 
barevné kresby, každá rozměr 20,5 x27 cm, 
adjustováno pod sklem, Francie kolem  
poloviny 20. století, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR) 
odhad: 1800 až 2200 CZK

285 N
Anonym
Vzpínající se kůň  
(A jibbing horse) 
malba tuží a akvarelem, 39x25 cm,  
rámováno pod sklem, paspartováno,  
značeno vpravo nahoře razítkem,  
Čína kolem poloviny 20. století,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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286 N
Šetelík, Jaroslav * 1881
Dvorek u chalupy  
(A yard in front of cottage) 
akvarel na papíře, 27x33 cm, rámováno  
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo dole, 
datováno 1906, Šetelík se narodil v Táboře, 
studoval u profesora Engelmüllera, na AVU  
v Praze u profesora Ottenfelda, byl vynikajícím 
krajinářem, zobrazoval nejraději starou Prahu, 
autor byl velmi uznávaný za svého života, jeho 
obrazy se objevovaly na pohlednicích,    
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

287 N
Jelínek, František  A. * 1890
Pohled na Malostranské náměstí  
(A view of the Malostranské square  
in Prague) 
akvarel na papíře, 29x20 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vpravo dole,  
autor studoval AVU u profesorů Bukovace  
a Schwaigra, byl především figuralistou,  
ale maloval též starou Prahu, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

288 N
Jelínek, Cína František * 1882
Letní krajina s vesničany pracujícími  
na poli  
(A summer landscape with farmers 
working on a field) 
olej na kartonu, 26x38 cm, rámováno  
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole, 
autor studoval na AVU u profesorů Hynaise  
a Ottenfelda, byl vynikajícím krajinářem, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

289 N
Jelínek, František A. * 1890
Kytice ve váze  
(A bunch of flowers in a vase) 
olej na plátně, 72x65 cm, rámováno  
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole, 
autor studoval AVU u profesorů Bukovace  
a Schwaigra, byl především figuralistou,  
ale maloval též starou Prahu, 
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1120 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

290 N
Seidl, Václav + 1942
Interiér lesa  
(An interier of a forest)  
olej na kartonu, 49x73 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, popis místa: „Rychnov“,  malíř 
krajin a ilustrátor, rád zobrazoval Orlické hory,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

291 N
Anonym
Dívka hledící na Alpy  
(A female watching the Alpes mountains)
olej na kartonu, 33x39 cm, rámováno, 
romantická krajina, rakouský malíř  
přelomu 19. a 20. století, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

292 N
Spáčil, Jan * 1892
Pohled na Malou stranu  
(A view of the Small Quarter in Prague) 
olej na kartonu, 64x48 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vlevo dole,  
autor se narodil v Praze, malířství studoval  
u profesorů Kalvody a Šetelíka, studijní pobyt  
v Minichově, působil v Rusku a s legionáři se 
vrátil do vlasti, byl především krajinářem,   
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

293 N
Soukup, František * 1879
Muž ve vánici před chalupou  
(A man in snow storm in front  
of a cottage)
olej na kartonu, 29x28 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, mírně poškozeno, 
narozen ve Dvoře Králové, studoval  
na UMPRUM u profesora St. Suchardy,  
malíř krajin a žánrových výjevů,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

294 N
Schreyer, Franz (1858-1936) 
Cesta s vozem v Apském údolí  
(A road with a wagon in Alpes valley)  
olej na plátně, 25x33 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, rakouský malíř romantických krajin, 
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK 

295 N
Ullík, Hugo (1838-1881)
Hrad v Alpách u říčky  
(A castle in Alpes at a small river) 
olej na plátně, 55x78 cm, signováno vpravo 
dole, Ullík se narodil na pražské Kampě, 
studoval na pražské akademii u profesora 
Rubena, ale byl ovlivněn především 
mnichovskou školou, kde pokračoval ve studiu, 
byl především malířem romantických krajin,   
vyvolávací cena: 110 000 CZK (4400 EUR)
odhad: 160 000 až 200 000 CZK

296 N
Naske, František Xaver * 1884
Sedící polonahá dívka v klobouku  
s vějířem  
(A sitting half nude female in a hat  
with a fan) 
olej na plátně, 50x57 cm, adjustováno  
v bohatě zdobeném rámu, signováno  
vlevo dole, autor studoval na AVU  
u profesora Schwaigra, studijní pobyty  
v západní Evropě, byl vynikajícím figuralistou  
a malířem žánrových výjevů, jeho manželka 
byla herečka, pohyboval se v uměleckém 
prostředí, mírně poškozeno,   
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK 

297 N
Muttich, Kamil (1873-1924)
Portrét arabské tanečnice  
(A portrait of an Arabian dancer) 
pastel na papíře, 89x68 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vpravo dole,  
Muttich se narodil v Praze, studoval  
na AVU u profesora Pirnera, byl především 
figuralistou a ilustrátorem, v oblibě  
měl orientální zvláště arabská témata,  
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

VI. MALBA
(PAINTINGS)
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298 N
Kaminský
Portrét muže v obleku  
(A portrait of a man in a tie) 
olej na plátně, 28x39 cm, rámováno,  
singováno vpravo dole, malíř portrétista  
z přelomu 19. a 20. století, maloval  
např. kardinála Schwarzenberga,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140  EUR)
odhad: 4000 až  5000 CZK

299 N
Anonym
Snímání z kříže  
(Taking-off the cross) 
olej na plátně, 73x61 cm, rámováno,  
Čechy, přelom 18. a 19. století,  
není Osvědčení o trvalém vývozu, v řízení,   
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1560 EUR)
odhad: 32 000 až  40 000 CZK 

300 N
Anonym
Chrám sv. Víta na Pražském hradě  
v zimě  
(The St. Vitus Cathedral in the Prague 
Castle in winter)
olej na plátně, 56x74 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole nečitelně, datováno 
1857, český krajinář poloviny 19. století, 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

301 N
Šetelík, Jaroslav * 1881
Pohled na Hradčany před bouří  
(A view of the Prague Castle before  
a storm) 
olej na kartonu, 45x66 cm, rámováno  
v dekorativním rámu, paspartováno, signováno 
vlevo dole datováno 1929,  Šetelík se narodil  
v Táboře, studoval u profesora Engelmüllera,  
na AVU v Praze u profesora Ottenfelda,  
byl vynikajícím krajinářem, zobrazoval  
nejraději starou Prahu, autor byl velmi 
uznávaný za svého života, jeho obrazy  
se objevovaly na pohlednicích,    
vyvolávací cena: 55 000 CZK (2200 EUR)
odhad: 65 000 až 80 000 CZK

302 N
Stretti, Mario (1910-1960)
Kvetoucí louka a pole  
(A flowering meadow and a field) 
olej na plátně, 48x63 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, datováno 1946,  
autor pocházel ze známé umělecké rodiny, 
studoval na AVU u profesora T. F. Šimona,  
byl členem Hollaru, už jako mladý se stal 
uznávaným malířem, spáchal sebevraždu,  
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 20 00 až 25 000 CZK 

303 N
Stretti, Mario (1910-1960)
Zátiší s melouny  
(A still life with water melons) 
olej na kartonu, 46x65 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1951,  
autor pocházel ze známé umělecké rodiny, 
studoval na AVU u profesora T. F. Šimona,  
byl členem Hollaru, už jako mladý se stal 
uznávaným malířem, spáchal sebevraždu,  
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

304 N
Anonym
Moře se skalami  
(A sea with rocks)  
olej na plátně, 64x84 cm, adjustováno  
v dekorativním rámu, značeno vlevo dole 
Samos (řecký ostrov), datováno, 1946, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

305 N
Dějev, Platon * 1901
Portrét dívky v šátku s barevnými 
bublinami  
(A portrait of a female in a scarf  
with colour bubbles) 
olej na kartonu, 48x44 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1932,  
autor ruského původu, bojoval jako český 
legionář v Rusku, studoval na AVU  
u profesora Obrovského, člen Svazu  
ruských výtvarných umělců v ČSR,  
byl především figuralistou, 
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 20 000 až  25 000 CZK

306 N
Helmer, Philip (1846-1912) - připsáno
Orientální trh  
(An oriental market) 
olej na plátně, 68x133 cm,  
rámováno, signováno vlevo dole,  
německý malíř mnichovské školy, 
vyvolávací cena: 40 000 CZK (1600 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK

307 N
Procházka, František Xaver * 1887
Ponocný a zvířata na návsi  
(A watchman and animals  
on a village green) 
olej na plátně, 80x90 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, datováno 1930,  
vzadu popis: „Na brázdnické návsi 1930“,  
autor studoval na pražské AVU  
u profesorů Schwaigra a Pirnera,  
studijní pobyty v Amsterdamu  
a v Paříži, rád maloval žánrové výjevy,  
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

308 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Cesta mezi poli  
(A road between fields)
olej na plátně, 66x91 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, vzadu popis  
„Křížová cesta nad Starkovem“,  
datováno 1965, obraz z pozůstalosti  
J.W. Mezerové, autorka se narodila  
v Úpici u Trutnova, studovala  
na UMPRUM v Praze, vystavovala  
na francouzských salonech, proslavila  
se hlavně svými květinovými zátišími,  
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
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309 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Zátiší s ovocem, květinami a lahvemi  
u vánočního stromku  
(A still life with fruits, flowers and bottles 
at Christmas Tree) 
olej na plátně, 55x74, ajustováno v blind rámu, 
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,   
autorka vystudovala UMPRUM v Praze, 
vystavovala na francouzských salonech, 
proslavila se hlavně svými květinovými  
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

310 N
Diefenbach, Karl Wilhelm (1854-1913)
Večerní pohled na moře se skalami  
na ostrově Capri  
(An evening view of the sea with rocks  
on the island Capri) 
olej na plátně, 40x182 cm, rámováno  
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole, 
Diefenbach studoval na akademii ve Vídni,  
žil v Mnichově a ve Vídni, zemřel na Capri,  
je považován za prvního představitele hippie, 
založil vlastní komunu propagoval lásku, 
přírodu, tanec, hudbu,… v roce 1894 pobýval  
v jeho komuně František Kupka, nejslavnější 
jsou jeho obrazy z Capri, používal zvláštní 
techniku, pastózní malbu,  
vyvolávací cena: 120 000 CZK (4800 EUR)
odhad: 160 000 až 200 000 CZK

311
Cerneri, P. * 1900
Malé plachetnice v holandském přístavu  
(A small sailing boats in a Holland port) 
olej na plátně, 73x100 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, špatný stav,  
německo-rakouský malíř, jeho díla  
se prodávají v německých aukcích, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

312 N
Švabinský, Max (1873-1962)
Stromy u rybníka  
(Trees by a pond)  
uhel na papíře, 43x35cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, autor studoval  
na AVU u profesora Pirnera, později byl sám 
profesorem na AVU, malíř figuralista, ilustrátor, 
grafik, přispěl k rozvoji české grafiky,  
celý život byl na uměleckém výsluní,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

313 N
Kriehuber, Josef (1800-1876)
Portrét dívky v bílých šatech  
s růžovou mašlí u pasu  
(A portrait of a female in a white dress 
with a pink bow by waist) 
akvarel, ovál 26x21 cm, adjustováno  
v dekorativním rámu pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, autor byl vídeňským 
portrétistou, používal techniku akvarelů, 
maloval významné osobnosti: Schumana,  
Liszta, Paganniniho, kolekce jeho portrétů  
je ve vídeňském Albertinu,   
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

314 N
Skramlík, Jan rytíř (1860-1936)
Dáma s dívkou hrající na spinet  
(A lady with a young lady playing a piano) 
olej na plátně, 56x48 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, autor pocházel  
z bohaté pražské rodiny, studoval v Mnichově  
a později v Paříži u V. Brožíka,  
maloval především figurální výjevy, 
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 42 000 až 50 000 CZK

315 N
Petrovský, F.
Krajina s lesem a rybníčkem  
(A landscape with a forest  
and a small pond) 
olej na kartonu, 24x31 cm,  
rámováno, signováno vlevo dole,  
český krajinář první poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

316 N
Jaroš, K. 
Pohled na horskou krajinu  
(A view of mountains landscape)
olej na kartonu, 24x30 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, český krajinář  
1. poloviny 20. století,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

317
Walter, Čeněk * 1903
Továrna  
(A factory) 
olej na plátně, 41x50 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, autor se narodil  
ve Šlotově u Kuksu, studoval  
na UMPRUM v Praze,   
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

318 N
Mánes, Quido (1828-1880)
Vesnická světnice  
(A village room)
pastel, 35x51 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole,  
syn Antonína Mánesa, bratr Josefa Mánesa, 
studoval na akademii v Praze,  
malíř žánrových výjevů a krajin,  
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK 

319 N
Toman, Karel  * 1888
Malý rybářský přístav s loďkami  
(A small fisherman port with boats)  
kvaš na papíře, 32x47cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vlevo dole, popis 
„Varna u Černého moře“, datováno 1933, 
moravský malíř a grafik, působil v Prostějově, 
byl především krajinářem, rád pracoval  
s akvarelem,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

320 N
Pokrupa, Zdenko * 1893
Hrachor ve sklenici  
(Earthnut in a glass) 
olej na kartonu, 30x22,5 cm, rámováno, 
signováno iniciálami vlevo dole, vzadu popis, 
autor byl žákem profesorů Engelmüllera  
a Al. Kalvody, byl především krajinářem  
a malířem zátiší,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK313
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321 N
Pernica, Vojtěch * 1886
Portrét dívky v kroji  
(A portrait of a female in a national 
costume) 
olej na překližce, 28x21 cm, rámováno  
v dekorativním rámu, signováno vpravo nahoře, 
figuralista a krajinář narozený ve Velkých 
Lovčících, studoval na UMPRUM v Praze, 
oblíbený moravský malíř, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

322 N
Skála, Karel Václav (1908-2001)
Potrét muže v barokním rámu  
(A portrait of a man in a baroque frame)
olej na plátně, 45x35 cm, adjustováno  
v bohatě vyřezávaném zlaceném rámu, 
signováno vlevo dole, datováno 1987,  
vlevo nahoře popis: „Doctor Georgius,  
O. Martin-Valek“,  K. Skála studoval  
na AVU u profesora Nechleby, byl portrétistou  
i krajinářem, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

323 N
Weiner-Kraľ, Imre * 1901 - připsáno 
Údolí se stromem  
(A valley with a tree) 
olej na překližce, 16x21 cm, rámováno  
pod sklem, značeno vzadu, Weiner,  
Martin, Weiner byl  významným slovenským 
malířem, malířství studoval v Praze, Německu  
i v Paříži, ovlivněn modernou, žil v Bratislavě,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

324 N
Ráž, Arnošt, JUDr. (1884-1925) – připsáno
Staré zámecké schody v Praze  
(The Old Castle Stairs in Prague) 
akvarel na papíře, 65x49 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vpravo dole,  
Ráž byl všestranný člověk: malíř, grafik,  
básník a advokát, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

325 N
Wierer, Alois * 1878
Slavnost u kostela  
(A holiday in front of a church) 
olej na kartonu, 48x41 cm, rámováno  
pod sklem,  signováno vlevo dole iniciálami, 
námět pravděpodobně pouť u pražské Lorety, 
Wierer  studoval na pražské AVU u profesora 
Thieleho, mnoho let žil v Mnichově a tvořil  
pro časopis „Jungend“, maloval žánrové  
výjevy často z období biedermeieru a rokoka, 
zobrazoval starou Prahu,   
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

326 N
Schmidt, Josef  * 1781 - připsáno 
Stromy u jezera   
(Trees at a lake) 
olej na plátně, 30x20 cm, adjustováno  
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole, 
rakouský malíř působící v Praze,  
romantická krajina z 1. poloviny 19. století, 
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 15 000 až 18 000 CZK

327 N
Schmidt, Josef  * 1781 - připsáno 
Chalupa u říčky pod Alpami
(A cottage at a river below the Alpes) 
olej na plátně, 30x20 cm, adjustováno  
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole, 
rakouský malíř působící v Praze,  
romantická krajina z 1. poloviny 19. století, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 15 000 až 18 000 CZK 

328 N
Písecký (Liška), Josef  * 1878 
Hotel v chorvatském zálivu  
s českou vlajkou  
(A hotel in a Croatia bay with the Czech 
flag) 
olej na plátně, 105x157cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, datováno 1927, 
monumentální obraz, autor malířství studoval  
u profesora Quasta, často jezdil na Jadran, malíř 
moří a krajin, módní v meziválečném období,  
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1560 EUR)
odhad: 55 000 až 65 000 CZK

329 N
Volf, František * 1908
Děti sáňkující ve vesnici  
(Children sledging in a village) 
olej na sololitu, 62x50 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, datováno 1955,  
popis vzadu, název „U školy“, autor se narodil  
ve Vídni, studoval na pražské AVU  
u profesora Nejedlého, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

330
Dobeš, Ludvík (Ludva)  * 1914
Stromy u potůčku  
(Trees at a stream) 
olej na plátně, 67x85 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, moravský grafik a malíř, 
byl především vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

331 N
Toman, Karel  * 1888
Západ slunce nad řekou  
(Sunset above a river) 
olej na plátně, 57x40 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, popis: „Západ slunce“, 
moravský malíř a grafik, působil v Prostějově, 
byl především krajinářem,   
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

332 N
Beran, Bruno (1888-1979)
Tanečnice  
(A female dancer)
olej na plátně, 109x88 cm, rámováno  
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole, 
autor se narodil v Brně v bohaté podnikatelské 
rodině, malířství studoval ve Vídni, v Mnichově 
a  v Paříži mimo jiné u Clauda Moneta,  
v roce 1929 odešel do Španělska, po vypuknutí 
občanské války přesídlil do Velké Británie  
a později do New Yorku, v roce 1950  
získal americké občanství, zemřel  
v Palma de Mallorca, významný představitel 
moderního malířství,  na základě 
korespondence s jeho vnukem Maxem 
Beranem žijícím ve Velké Británii bylo zjištěno, 
že obraz „Tanečnice“ vznikl kolem roku 1920  
a představuje jeho švagrovou Irene, 
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
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333 N
Burešová, Ch. 
Květiny ve váze 
(Flowers in a vase)  
olej na plátně, 38x46 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, datováno 1964,  
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

334 N
Kirnig, Alois  (1840-1911) 
Alpské údolí  
(Alpes´ valley)
olej na kartonu, 31x21 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1909,  
autor byl žákem pražského malíře Lepié, 
studium doplnil na pražské akademii  
a v Mnichově, podnikl cesty po Německu  
a Itálii, později v Praze založil vlastní krajinářskou 
školu, maloval veduty měst a krajinu, 
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 22 000 až 27 000 CZK

335 N
Fišer, František * 1889
Ulička ve středomořském městečku  
(A street in a  Mediterane town) 
olej na překližce, 49x35 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vlevo dole,  
datováno 1937, autor se narodil v Radnicích  
u Rokycan, studoval na UMPRUM  
u profesora Dítěte a soukromě u Nechleby, 
malíř a vynikající restaurátor,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

336 N
Anonym
Chalupa v Alpách  
(A cottage in Alpes) 
olej na plátně, 65x78 cm, rámováno,  
signováno dole uprostřed nečitelně,  
datováno 1940, rakouský malíř  
1. poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

337 N
Kusmidrowicz, Jan Kazimierz
Žena v kroji krájící cibule  
(A woman in a national costume cutting 
onions) 
olej na plátně, 42x34 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, datováno 1919,  
polský malíř přelomu 19. a 20. století 
zobrazující folklór, jeho díla byla 
reprodukována na pohlednicích,   
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

338 N
Lejček, František Milan  * 1896
Žně  
(Harvest) 
olej na plátně, 83x114 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, autor narozený  
ve Vídni, tam rovněž vystudoval malířství,  
rád zobrazoval  folklór moravského Slovácka,   
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

339 N
Bílek, Alois * 1887 - připsáno
Kosatce ve váze  
(Irises in a vase)  
tempera na papíře, 62x44 cm,  
rámováno pod sklem, signováno dole 
uprostřed, autor narozený ve Slupech  
u Tábora, studoval na AVU u profesora  
Pirnera, monoho let žil ve Francii  
a vystavoval na místních salonech,  
výše uvedené dílo pravděpodobně  
z konce jeho života z poloviny 20. století,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

340 N
Schovánek, Emil (1885-1947)
Skály v Českém ráji  
(Rocks in the Czech Paradise) 
olej na plátně, 55x47 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, narozen  
v Praze, studoval na AVU u profesora  
Bukovace a Hynaise, na Hlávkovo  
stipendium cestoval do Jugoslávie,  
Itálie a Paříže, známý pražský malíř,  
krajinář i figuralista, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

341 N
Toman, Karel  * 1888
Moře se skalami  
(A sea with rocks) 
olej na kartonu, 49x64 cm,  
rámováno,  signováno vpravo dole,  
název: „Příboj“, moravský malíř a grafik, 
působil v Prostějově, byl především krajinářem,   
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

342 
Pernica, Vojtěch * 1888
Chalupa u lesa  
(A cottage at a forest) 
olej na dřevě, 38x47 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole,  figuralista a krajinář 
narozený ve Velkých Lovčících, studoval  
na UMPRUM v Praze, oblíbený moravský malíř, 
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK

343 N
Lejček, František Milan  * 1896
Tři chlapci na koledě  
(Three boys carollers given presents) 
černobílý akvarel, 28x20 cm, rámováno  
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo dole 
iniciálami, datováno 1960,  autor narozený  
ve Vídni, tam rovněž vystudoval malířství,  
rád zobrazoval  folklór moravského Slovácka,   
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

344 N
Lejček, František Milan  * 1896
Dvě husopasky  
(Two girl goose-herds) 
olej na kartonu, 33x26 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, vzadu věnování  
z roku 1964, autor narozený ve Vídni,  
tam rovněž vystudoval malířství,  
rád zobrazoval  folklór moravského Slovácka,   
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
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345 N
Štika, Jaroslav (1906-1940)
Baletka s obnaženými ňadry  
(A dancer with naked bosom) 
kolorovaná kresba, 43x28 cm,  
rámováno pod sklem, paspartováno,  
signováno vpravo dole, autor studoval  
na AVU u profesora Obrovského,  
zabýval se především ilustrací, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

346 N
Štastná (Matějíčková), Marie (1920-2000) 
Kytice kosatců  
(A bunch of irises)
olej na plátně, 110x80 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1976,  
vzadu popis a adresa ateliéru autorky,  
narozená v Ivanovicích na Hané,  
vystudovala AVU u profesora Vlastimila Rady, 
malovala květinová zátiší, krajiny i portréty,  
její obrazy v mnoha státních institucích  
i v zahraničí,  
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

347 N
Pfeiffer, Julius * 1897
Slepice v sadu  
(Chicken in a garden) 
olej na kartonu, 37x48 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, autor narozený v Hradci 
Králové, studoval na AVU u profesora Thieleho,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 000 až 4000 CZK

348 N
Glückselig, Zdeněk (1883-1945)
Cesta lemovaná stromy s povozem  
(A road with trees along and wagon) 
olej na plátně, 24x33 cm, rámováno,   
signováno vlevo dole, vzadu popis  
„Klášterská silnice v Žamberku“,   
autor narozený v Kutné Hoře, studoval  
na AVU u profesorů Bukovace a Ottenfelda,  
na Hlávkovo stipendium cestoval do Itálie, 
malíř krajinář, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK 

349 N
Bílek, Alois * 1887
Matka s dítětem sedící na louce  
(A mother with her child sitting  
on a meadow) 
olej na kartonu, 56x46 cm, rámováno, 
signováno vpravo uprostřed, vzadu popis,  
autor studoval na AVU u profesora Pirnera,  
byl především figuralistou a malířem zátiší, 
několik let žil ve Francii, pravidelně  
se zúčastňoval místních výstav,  
ilustroval francouzské knihy,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

350 N
Rombald, J.F.
Kachny na vodě  
(Ducks on a water)   
olej na plátně, 47x55 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, datováno 1929, 
rakouský malíř 1. poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

351 N
Anonym
Snopy na poli u lesa  
(Sheaves on a field at a forest) 
tempera na papíře, 29x39 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vpravo dole nečitelně, 
datováno 1952, český krajinář 1. poloviny  
20. století, kvalitní malba,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

352 N
Anonym
Cesta v polích  
(A road among  fields)
tempera na papíře, 29x40 cm, rámováno  
pod sklem, signováno vpravo dole nečitelně, 
datováno 1950, český krajinář 1. poloviny  
20. století, kvalitní malba,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

353 N
Pukl, Jaroslav * 1893
Pohled na Malou Stranu  
(A view of the Small Quater in Prague) 
olej na plátně, 88x111 cm, rámováno  
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole, 
Pukl studoval u profesora Jaroslava Šetelíka,  
byl především vynikajícím krajinářem,  
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

354 N
Molnár, Karel (Karol) (1903-1981)
Tři ženy s košíkem  
(Three females with a basket) 
olej na kartonu, 30x24 cm,, rámováno,  
značeno vpravo dole iniciálami, autor se narodil 
na Slovensku v Brezové pod Bradlom, studoval 
na AVU u profesora Obrovského, dlouho žil  
v Paříži, pracoval v ateliéru Františka Kupky,  
s Kupkou se přátelil a později si dopisovali,  
za války Molnár působil v Anglii  
v československých jednotkách, mnoho jeho 
obrazů zůstalo ve Francii a v Anglii, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

355 N
Max, František, Ing. Arch * 1895  
Chalupy  
(Cottages) 
olej na kartonu, 12x16 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval na AVU 
u profesora Preislera a na pražské technice  
u profesora Blažíčka, jako malíř byl především 
krajinářem, vytvářel pastózní malby a kromě 
štětce používal též špachtle,  
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK 
 

 

356 N
Kitzler, Josef * 1891  
Černoška s fajfkou  
(A black female with a pipe)
olej na kartonu, 34x30 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, pražský krajinář  
a figuralista, vystudoval akademii v Mnichově, 
pobýval mimo jiné ve Švýcarsku,  
v Londýně a v jihoafrickém Johannesburgu, 
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
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357 N
Bílek, Alois * 1887 - připsáno
Zátiší s jablky  
(A still life with apples)
tempera na papíře, 62x44 cm, rámováno  
pod sklem, signováno dole uprostřed,  
autor narozený ve Slupech u Tábora,  
studoval na AVU u profesora Pirnera,  
monoho let žil ve Francii a vystavoval  
na místních salonech, výše uvedené dílo 
pravděpodobně z konce jeho života  
z poloviny 20. století,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

358 N
Anonym 
Ležící nahá dívka s ptáčky  
(A laying nude female with birds) 
kresba kolorovaná akvarelem, 19x27,5 cm, 
rámováno pod sklem, Francie,  
kolem poloviny 20. století,   
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

359 N
Anonym 
Nahá zrzavá dívka sedící na posteli  
(A nude red hair female sitting on a bed)
barevná kresba, 27x21,5 cm, rámováno  
pod sklem, Francie, kolem poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK 
 

360
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Stany na pláži  
(Tents on a beach) 
olej na kartonu, 37x45 cm, rámováno,  
značeno iniciálami vlevo dole, Francie  
20.-30. léta 20. století, obraz z pozůstalosti  
J.W. Mezerové, autorka se narodila v Úpici  
u Trutnova, studovala na UMPRUM v Praze, 
vystavovala na francouzských salonech, 
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími, 
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

361 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Antické ruiny  
(Antique ruins) 
kresba kolorovaná akvarelem, 45x30 cm, 
rámováno pod sklem v dekorativním rámu, 
paspartováno, signováno vlevo dole, vpravo 
popis „Laturbie“, obraz z pozůstalosti J.W. 
Mezerové, autorka studovala na UMPRUM  
v Praze, vystavovala na francouzských salonech, 
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími, 
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

362 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Hrad s věží   
(A castle with a tower)  
olej na kartonu, 45x34 cm, rámováno,  
značeno vlevo dole iniciálami, datováno 1920, 
vzadu popis „Náchod“, obraz z pozůstalosti 
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM 
v Praze, vystavovala na francouzských salonech, 
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími, 
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

363 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Ženy loupající řepu  
(Women peeling beets) 
akvarel,  35x48 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, značeno říjen 1936, 
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka 
studovala na UMPRUM v Praze, vystavovala  
na francouzských salonech, proslavila se hlavně 
svými květinovými zátišími, ovlivněna 
francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

364 N
Anonym 
Dívka milujující se s ďáblem  
(A female making love with a devil)  
kresba tuží, 27x21 cm, rámováno pod sklem, 
Francie kolem poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

365 N
Anonym 
Polonahá dívka v křesle  
(A half nude female in an armchair) 
barevná kresba, 27x21,5 cm, rámováno  
pod sklem, Francie kolem poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK 
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366 N
Anonym 
Polonahá dívka s maskami  
(A half nude female with masks) 
barevná kresba, 25x20,5 cm,  
rámováno pod sklem, Francie kolem  
poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

 

367 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Dětská slavnost se žlutou kyticí  
(A children holidays with yellow bunch  
of flowers) 
olej na plátně, 89x115 cm, adjustováno  
v blind rámu, signováno vpravo dole  
datováno 1933, obraz z pozůstalosti  
J.W. Mezerové, autorka studovala  
na UMPRUM v Praze, vystavovala  
na francouzských salonech, proslavila  
se hlavně svými květinovými zátišími,  
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

368 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Hrad ve Francii  
(A castle in France)  
olej na kartonu, 31x45 cm, rámováno, 
signováno iniciálami vpravo dole,  
datováno 1923, obraz z pozůstalosti  
J.W. Mezerové, autorka studovala  
na UMPRUM v Praze, vystavovala  
na francouzských salonech, proslavila  
se hlavně svými květinovými zátišími,  
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

369 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Kostelík u lesa  
(A church at a forest) 
olej na kartonu, 35x44 cm, rámováno,   
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka 
studovala na UMPRUM v Praze,  
vystavovala na francouzských salonech, 
proslavila se hlavně svými květinovými  
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

370 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Stojící ženský akt   
(A standing nude female) 
olej na plátně, 95x55 cm, rámováno,   
značeno vpravo dole iniciálami,  
obraz uveden v katalogu výstavy  
„Malířská sklizeň“ pořádané v pražském 
Rudolfinu v roce 2010, datování obrazu 1937, 
katalog jako příloha, autor se narodil  
na Slovensku v Brezové pod Bradlom,  
studoval na AVU u profesora Obrovského, 
dlouho žil v Paříži, pracoval v ateliéru  
Františka Kupky, s Kupkou se přátelil  
a později si dopisovali, za války Molnár  
působil v Anglii v československých 
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo  
ve Francii a v Anglii, 
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

371 N
Naske, František Xaver * 1884
Sedící dívka v divadelním kostýmu  
s dítětem  
(A sitting female in a theatre costume  
with a child) 
olej na plátně, 89x104 cm,  
adjustováno v bohatě zdobeném rámu, 
signováno vlevo dole, autor studoval  
na AVU u profesora Schwaigra, studijní  
pobyty v západní Evropě, byl vynikajícím 
figuralistou a malířem žánrových výjevů,  
jeho manželka byla herečka, pohyboval  
se v uměleckém prostředí,   
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

372 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Krajina s loukami a poli na vysočině  
(A landscape with meadows and fields  
on a highlands)  
olej na kartonu, 38x55 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, obraz z pozůstalosti  
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM 
v Praze, vystavovala na francouzských salonech, 
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími, 
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 5500  CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK 

373 N
Salustri, Piero * 1957
Ležící nahá dívka  
(A laying nude female) 
pastel, 34x48 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, autor se narodil  
v Římě studoval klasickou malbu, nějakou dobu 
žil v USA, vytváří zejména ženské akty a zátiší,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 
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374 N
Dobeš, Ludvík (Ludva)  * 1914
Chalupa  
(A cottage) 
olej na kartonu, 54x66 cm,  
rámováno, signováno vpravo dole,  
moravský grafik a malíř, byl především 
vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

375 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Katedrála ve Francii  
(A cathedral in France) 
akvarel na papíře, 36x52 cm, signováno  
vpravo dole, datováno 5.5. 1936,  
popis „Poitiers“, obraz z pozůstalosti  
J.W. Mezerové, autorka studovala  
na UMPRUM v Praze, vystavovala  
na francouzských salonech, proslavila  
se hlavně svými květinovými zátišími,  
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
 

376 N
Neubertová, Maryša (1899-1976)  
Pivoňky ve váze  
(Peonies in a vase)  
olej na sololitu, 64x81 cm,  
rámováno, signováno vpravo dole,  
autorka studovala u profesora Al. Kalvody, 
kromě zátiší ráda malovala moravskou  
krajinu zvláště v oblasti Beskyd,  
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

377 N
Bílek, Alois * 1887
Kytice ve sklenici  
(A bunch of flowers in a glass) 
tempera na kartonu, 31x41 cm,  
rámováno pod sklem, signováno  
vlevo dole, autor studoval na AVU  
u profesora Pirnera, byl především  
figuralistou a malířem zátiší, několik let  
žil ve Francii, pravidelně se zúčastňoval 
místních výstav, ilustroval  
francouzské knihy,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

378 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Portrét dívky  
(A portrait of a female) 
olej na plátně, 28x22 cm, rámováno,  
signováno vzadu, autor se narodil na Slovensku 
v Brezové pod Bradlom, studoval na AVU  
u profesora Obrovského, dlouho žil v Paříži, 
pracoval v ateliéru Františka Kupky, s Kupkou 
se přátelili a později si dopisovali, za války 
Molnár působil v Anglii v československých 
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo  
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala  
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,    
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

379 N
Štika, Jaroslav (1906-1940)
Muž s harmonikou a polonahá dívka  
v kroji  
(A man with heligon and half nude female 
in a national costume) 
kolorovaná kresba, 45x30 cm, rámováno  
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo 
dole, autor studoval na AVU u profesora 
Obrovského, zabýval se především ilustrací, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

380 N
Černovická, Luisa * 1903
Pivoňky ve váze  
(Peonies in a vase) 
olej na plátně, 69x89 cm, adjustováno  
v dekorativním rámu, signováno  
vpravo dole, autorka studovala na AVU  
v Praze, malovala především figurální  
výjevy ve slovanských krojích, oblibu  
měla také v květinových zátiších,  
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

381 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Dvě ženy v šátcích  
(Two women in scarves) 
olej na plátně, 88x60 cm, rámováno,  
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,  
autorka studovala na UMPRUM v Praze, 
vystavovala na francouzských salonech, 
proslavila se hlavně svými květinovými  
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

382
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Jetel s motýly  
(A clover with butterflies) 
kvaš na papíře, 48x36 cm, rámováno  
pod sklem v dekorativním rámu,  
paspartováno, obraz z pozůstalosti  
J.W. Mezerové, autorka studovala  
na UMPRUM v Praze, vystavovala  
na francouzských salonech, proslavila se  
hlavně svými květinovými zátišími,  
ovlivněna francouzskou modernou,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

383 N
Vlach, Oldřich (Oldra) * 1886
Ležící akt na louce  
(A laying nude female on a meadow) 
olej na kartonu, 31x49 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval  
na UMPRUM v Praze, maloval především 
žánrové výjevy,  
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK

384 N
Novák, Láďa (1865-1944)
Rokokový pár na lavičce  
(A rococo couple on a bench) 
akvarel na papíře, ovál 45x35 cm,  
rámováno pod sklem, paspartováno,  
signováno vpravo dole, datováno 1928, 
studoval na pražské AVU a technice,  
jeho vzory byly M. Aleš a H. Schwaiger,  
byl vynikajícím figuralistou maloval domovní 
fresky, vyzdobil mimo jiné interiér hospody  
u Fleků, Štorchův dům na Staroměstském 
náměstí, Rottův dům  
na Malém náměstí v Praze,   
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
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385 N
Anonym
Romantická krajina s potokem  
(A romantic landscape with a stream)  
olej na plátně, 39x16,5 cm, rámováno, 
pravděpodobně český malíř 2. poloviny  
19. století, mírně poškozeno,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

386 N
Böhm, Gustav * 1885
Dívka a chlapec hrající na citeru  
(A girl and a boy playing a zither) 
olej na kartonu, 40x30 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, figuralista a krajinář 
narozený v Jindřichově Hradci, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

387 N
Žižka, Vratislav Jan * 1926
Sedící nahá dívka se zrcátkem 
(A sitting nude female with a small 
mirror)
olej na kartonu, 48x37 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, krajinář a figuralista 
narozený v Trněném Újezdu,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK 

 
388 N
Lejček, František Milan  * 1896
Babička s dětmi u chalupy  
(A grandmother with children at a cottage) 
olej na plátně, 57x75 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, autor narozený ve Vídni, 
tam rovněž vystudoval malířství, rád zobrazoval  
folklór moravského Slovácka,   
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

389 N
Lejček, František Milan  * 1896
Portrét holčičky  
(A portrait of a girl) 
olej na sololitu, 40x34 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, autor narozený  
ve Vídni, tam rovněž vystudoval malířství,  
rád zobrazoval  folklór moravského Slovácka,   
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK 

390 N
Anonym
Husopaska ve vesnici  
(A goose- herd in a village) 
olej na kartonu, 25x28 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole nečitelně, 
pravděpodobně český krajinář 1. poloviny  
20. století, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

391
Bogelari, J.
Dívka s tamburínou  
(A female with a tamburine)
olej na plátně, 81x51 cm, adjustováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole, 
italský malíř 2. poloviny 19. století, 
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 00 až 33 000 CZK

392 N
Janeček, Ota (1919-1996)
Ležící dívčí akt  
(A laying nude female) 
pastel, 23x32 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole,  
datováno 1984, autor se narodil  
v Pardubičkách u Pardubic, studoval  
na ČVUT u profesora C. Boudy, potom  
na UMPRUM, byl vynikajícím ilustrátorem  
ve figurální tvorbě ovlivněný Modiglianim, 
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 00 až 20 000 CZK 
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393 N
Janeček, Ota (1919-1996)
Králík  
(A bunny) 
kombinovaná technika, 18x21,5 cm,  
rámováno pod sklem, paspartováno,  
signováno vpravo dole, datováno 1984,  
autor se narodil v Pardubičkách u Pardubic, 
studoval na ČVUT u profesora C. Boudy,  
potom na UMPRUM, byl vynikajícím 
ilustrátorem ve figurální tvorbě ovlivněný 
Modiglianim, rád maloval ptáky a jiná zvířata,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 00 až 15 000 CZK

394 N
Anonym
Barokní kostel  
(A baroque church)
akvarel, 48x34 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole nečitelně, 
námět pravděpodobně pražská Loreta,  
autor český krajinář 1. poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

395 N
Skramlík, Jan rytíř (1860-1936)
Portrét muže v klobouku  
(A portrait of a man in a hat) 
kresba tužkou, 22x15 cm,  
rámováno pod sklem, paspartováno,  
signováno vpravo dole, autor pocházel  
z bohaté pražské rodiny, studoval v Mnichově  
a později v Paříži u V. Brožíka,  
maloval především figurální výjevy, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

396 N
Štika, Jaroslav (1906-1940) - okruh
Polonahá dívka v kroji  
(A half nude female in a national  
costume) 
kolorovaná kresba, 45x31 cm,  
rámováno pod sklem, paspartováno,  
signováno vlevo dole, datováno 1942,  
autor studoval na AVU u profesora  
Obrovského, zabýval se především ilustrací, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

397 N
Kotík, Pravoslav (1889-1970) - připsáno
Nazí milenci  
(Nude lovers) 
perokresba kolorovaná akvarelem, 42x20 cm, 
kubistický styl, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno dole uprostřed, 
datováno 1929, neodborně restaurováno,  
autor studoval na UMPRUM u profesora 
Schikanedra, figuralista a grafik ovlivněný 
francouzskou modernou,   
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

398 N
Vaner, Václav * 1896
Chalupa v polích blízko lesa  
(A cottage in fields near a forest) 
olej na plátně, 49x69 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, V. Vaner  
se narodil v Kladně, studoval u profesora  
Al. Kalvody, studijní cesty na Balkán  
a do Francie, ve Francii také vystavoval,  
byl především krajinářem,   
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 10 000 až 15 000 CZK 

399
Brožek, A. 
Moře se skalami a racky  
(A sea with rocks and sea-gulls) 
olej na plátně, 44x90 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, český krajinář  
1. poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140  EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

400 N
Hérink, F. Hanuš * 1989
Žena na poli se snopy
(A woman on a field with sheaves) 
olej na kartonu, 21x28 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, autor se narodil  
ve Smečně, studoval u profesora Al. Kalvody  
a Schwaigera, vynikající moravský krajinář  
a ilustrátor, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR) 
odhad: 3200 až 4000 CZK 

401 N
Naske, František Xaver * 1884
Ležící dívka s cigaretou a muž s dýmkou  
(A laying female with a cigarette  
and a man with a pipe) 
černobílý akvarel na papíře, 28x28 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno,  
signováno vlevo nahoře, autor studoval  
na AVU u profesora Schwaigra,  
studijní pobyty v západní Evropě,  
byl vynikajícím figuralistou a malířem 
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka, 
pohyboval se v uměleckém prostředí,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6500 CZK 

402 N
Barnet, Josef Václav (1907-1990) 
Loď na Vltavě pod barrandovskou skálou  
(A boat on the river Vltava under t 
he Barrandov rock in Prague)  
akvarel na papíře, 27x32 cm, rámováno  
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo 
dole, autor studoval na AVU v Praze u profesora 
Švabinského, několik let žil ve Francii, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
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403 N
Anonym
Chalupa u rybníka  
(A cottage by a pond) 
olej na plátně, 49x59 cm, rámováno,   
český malíř první poloviny 20. století, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

404 N
Bělocvětov, Andrej * 1923
Portrét ženy  
(A portrait of a woman) 
kresba uhlem, 51x35 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, datováno 1954, vzadu 
popis „Stanislava Pavlíková první žena 
Bělocvětova“, původem ruský malíř žijící  
v Praze, ceněny jsou zvláště jeho abstrakce,  
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK 
 

 

405 N
Zápeca, Karel  * 1893
Štrbské pleso  
(Štrbské lake in the Tatra mountains) 
olej na plátně, 46x66 cm,  
rámováno, signováno vpravo dole,  
K. Zápeca se narodil v Luhačovicích,  
malířství studoval v Petrohradě  
u profesora Solověva, působil v Rusku,  
od roku 1924 žil v Luhačovicích,  
byl především krajinářem,  
maloval výjevy ze Sibiře, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

406 N
Seidl, Jaromír * 1893
Sněžka v Krkonoších  
(Sněžka in the Giant mountains) 
olej na kartonu, 33x48 cm,  
rámováno pod sklem,  
signováno vlevo dole, autor se narodil  
v Praze, studoval na AVU u profesorů  
Ženíška, Hynaise a Preislera, dva roky  
pobýval v Paříži, byl především figuralistou, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

407 N
Dějev, Platon * 1901
Portrét dívky   
(A portrait of a female) 
kresba tuží kolorovaná akvarelem,  
29x21 cm, rámováno pod sklem,  
paspartováno, signováno vpravo dole,  
datováno 1935, autor ruského původu,  
bojoval jako český legionář v Rusku,  
studoval na AVU u profesora Obrovského,  
člen Svazu ruských výtvarných umělců  
v ČSR, byl především figuralistou, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až  7000 CZK

408 N
Stein, Václav (1917-1944)
Pohled na Karlův most v zimě  
(A view of the Charles Bridge  
in winter)
olej na kartonu, 49x69 cm,  
rámováno, signováno vpravo dole,  
datováno 1939, předčasně zesnulý  
pražský malíř,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK 

409 N
Schmidt, Josef  * 1781 - připsáno 
Jezero pod Alpami  
(A lake below the Alpes) 
olej na plátně, 30x20 cm, adjustováno  
v dekorativním rámu, signováno  
vpravo dole, rakouský malíř působící  
v Praze, romantická krajina z 1. poloviny  
19. století, 
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 15 000 až 18 000 CZK

410 N
Maran, S. G. (1886-1943)
Moře se skalami, racky  
a plachetnicemi  
(A sea with rocks, gulls  
and sailing-boats)
olej na kartonu, 50x70 cm,  
rámováno, signováno vlevo dole,  
datováno 1927, Maran se narodil v Brně,  
byl především krajinářem a grafikem,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

411 N
Skramlík, Jan rytíř (1860-1936)
Sedící muž v klobouku s dýmkou  
(A sitting man with a hat and a pipe)  
olej na dřevě, 32x23 cm, rámováno,  
signováno vpravo nahoře, autor pocházel  
z bohaté pražské rodiny, studoval  
v Mnichově a později v Paříži  
u V. Brožíka, maloval především  
figurální výjevy, 
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
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412 N
Kodet, Jan * 1910
Sedící dívčí torzo  
(A sitting female torso)
patinovaná sochařská sádra na dřevěném 
podstavci, celková výška 31 cm, signováno  
ve hmotě, datováno 1963, narozen v Praze,  
syn sochaře Juliana Emanuela Kodeta,  
studoval na pražské AVU u profesora  
O. Španiela, významný český sochař  
ze slavné umělecké rodiny, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

413 N
Anonym
Busta presidenta Masaryka  
(A bust of president Masaryk)
mletý alabastr, výška 19 cm, na podstavci 
nápisy: „Pravda vítězí“, „Free Czechoslovakia  
in free Europe“, vepředu podpis T.G.M.,  
Čechy po roce 1945,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

414 N
Anonym
Pruský král Fridrich II. Velký s hůlkou  
(The Prusian king Friedrich II  
the Great with a stick)
patinovaný zinkocín na černém mramorovém 
podstavci, výška 35,5 cm, Německo   
kolem poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

415 N
Döbrich, Albin
Boxer  
(A boxer) 
černá, leskle patinovaná keramika ve stylu 
bronzu, výška 49 cm, signováno na podstavci, 
značka výrobce Schön a Co., Drážďany, 30. léta 
20. století, socha z této série byla darována 
Adolfu Hitlerovi, Albin Döbrich se narodil  
v Rakousku, byl profesorem na akademii  
ve Vídni, v letech 1924-1934 působil  
v porcelánce Augarten, byl autorem figur  
ze série „Španělská jízda“, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

416 N
Formánek, Josef * 1908
Stojící chrt  
(A standing greyhound) 
pálená hlína, výška 33 cm, signováno  
na podstavci, Formánek se narodil  
v Knovízi u Slaného, studoval na UMPRUM  
v Praze u profesora Mařatky a na akademii  
i profesora Kafky,   
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

417 N
Zettlitzer, Hermann (1901-1957) - připsáno
Voraři   
(Raftsmen)
patinovaná keramika, výška 30 cm, tento model 
sochy byl údajně ve sbírkách Adolfa Hitlera, 
Zettlitzer byl sochař pracující ve stylu 
nacistické kultury, narodil se v Duchcově  
v Čechách, jeho vzorem byl sochař Rodin, 
vyvolávací cena: 3500CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

418 N
Anonym
Tři malé busty dětí na mramorovém 
podstavci (Three small busts of children 
on a marber stand) 
patinovaný zinkocín, celková výška 12 cm, 
Rakousko, přelom 19. a 20. století, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
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419 N
Anonym
Dvě kančenky na mramorové misce  
(Two duck on a marber bowl) 
patinovaný bronz, celková výška  
s podstavcem 9,5 cm, průměr mramorové 
misky 9,5 cm, pravděpodobně Rakousko,  
20.-30. léta 20. století, zhotoveno  
ve stylu vídeňských bronzů, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

420 N
Anonym
Jelen v říji  
(A deer in ting season)  
patinovaný bronz, výška 32 cm, Čechy,  
1. třetina 20. století, kvalitní provedení,  
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 15 000 až 18 000 CZK

421 N
Denis, Maurice (1870-1943) - připsáno
Nahá dívka stojící na jedné noze s šátkem  
(A nude female standing on one leg  
with a scarf)
patinovaný bronz na černém mramorovém 
podstavci, výška 28 cm,  signováno v bronzu, 
Francie 20.-30. léta 20. století,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

422 N
Anonym
Stojící mladá dáma v šatech  
(A standing young lady in a dress)  
bronz na hnědém mramorovém podstavci, 
výška 22 cm, podstavec válcového tvaru, 
pravděpodobně Rakousko, přelom 19. a 20. 
století, zdohotveno ve stylu vídeňských bronzů,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (420 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

423 N
Moselsio, Simon (1890-1964)
Faun svádějcí dívku  
(Faun tempting a female) 
patinovaný bronz na černém mramorovém 
podstavci, celková výška 37 cm, značno  
v bronzu, mírně poškozený podstavec,  
původní model z 20.-30. let 20. století,  
Moselsio byl známý art decový sochař 
amerického původu působící v Evropě,  
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1280 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

424 N
Španiel, Otakar (1881-1955)
Bronzová deska s vyobrazením holčičky  
(A bronze board with decoration of a girl) 
Bronz na dřevěné desce, rozměr 33x31 cm, 
signováno v bronzu vpravo dole, Španiel se 
narodil v Jaroměři, studoval na AVU u profesora 
J.V. Myslbeka, studijní pobyt v Paříži,  
přátelil se s A. Bourdellem, přední 
československý sochař a medailér,  
podílel se tvorbě československých mincí,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

425 N
Anonym
Dřevěná deska s řezbou popravy  
Jana Křtitele  
(A wooden board with engraving  
the execution of John Baptist) 
dřevěná hluboce řezaná deska, 50x41 cm, 
historizující styl, Čechy 2. polovina 19. století, 
kvalitní provedení,    
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000  CZK

426 N
Anonym
Odznak Všesokolský slet  
(An emblem Všesokolský slet) 
bronz, výška 4,6 cm, plasticky zdobeno, 
značeno mincovnou Kremnice, datováno 1948, 
vyvolávací cena: 50 CZK (2 EUR)
odhad: 100 až 120  CZK

427 N
Anonym
Vyznamenání válečný kříž  
(A distinction a war cross)
bronz, průměr kříže 3,6 cm, plasticky zdobeno, 
Německo, datováno 1914-1918, stuha k zavěšení,  
vyvolávací cena: 150 CZK (6 EUR)
odhad: 250 až 300  CZK

428 N
Štursa, Jan (1880-1925)
Klečící nahá dívka  
(A kneeling nude female) 
pálená hlína, výška 38 cm, signováno
na podstavci, patinováno,  
autor narozený v Novém Městě na Moravě,
studoval u profesora Myslbeka,  
na Hlávkovo stipendium odjel do Itálie,  
po odchodu Myslbeka převzal jeho profesuru, 
patřil mezi nejtalentovanější české sochaře,  
rád modeloval ženské akty, vytvořil i některá 
monumentální díla jako skulptury na pilonech 
Hlávkova mostu v Praze, zemřel předčasně,
spáchal sebevraždu,         
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

429 N
Chiparus, Demeter H. (1886-1947)
Tančící dívka  
(A dancing female) 
bronz na černém žilkovaném mramoru, celková 
výška 43 cm, značeno „Bronze Garanti Paris“, 
pravděpodobně Francie, přelom 20. a 21. 
století, odlitek podle původního modelu  
z 20.-30. let 20. století, Chiparus patříl mezi 
nejslavnější sochaře období art deco,  
narodil se v Rumunsku, ale působil ve Francii,    
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
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