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193. aukce
se koná ve čtvrtek 
26. května 2022 v 18:00 
v Aukční síni Vltavín 

On line katalog na www.galerie-vltavin.cz s možností 
prvního podání do 26. 05. 2022 do 15.00.

Možnost zúčastnit se aukce, která bude přenášena do vašeho 
zařízení v reálném čase na livebid.cz

aukční síň VltaVín, MasarykoVo nábř. 36, Praha 1avantgarda & surrealismus 001 – 042
edice živá díla minulosti 043 – 049 
Verne, May, burian, Foglar,
saudek a jiná dobrodružství 050 – 095 
rarity 096 – 136 
tiskař Jaroslav Picka 137 – 158 
kubistická kniha 159 – 168 
umělecká vazba 169 – 175 
bibliofilie 176 – 470 
samizdat a exil 471 – 483 
stoupa 484 – 491 
podpisy a dedikace 492 – 694 
fotografie, fotografická literatura 695 – 718 
staré tisky 719 – 765 
propaganda 766 – 780 
mapy a místopis 781 – 810 
humor 811 – 876 
Max Švabinský 877 – 901 
stará grafika, grafika, kresba 902 – 932 

PrŮběh aukce



187. orestes 

koNTakTNÍ iNforMaCe

Robert Hédervári  robert.hedervari@galerie-vltavin.cz
 +420 603 451 892

Recepce (platba, výdej děl) aukce@galerie-vltavin.cz
Mgr. lucie Matějková +420 224 930 340
 
Všeobecné informace info@galerie-vltavin.cz
darina čiháková +420 739 071 594
 
Vedoucí aukce, licitátor bhybrant@galerie-vltavín.cz
Ing. bohuslav hybrant +420 604 232 823
 
Expedice  expedice.art@galerie-vltavin.cz
lukáš čejka +420 222 519 386

  
Galerie nabrezi@galerie-vltavin.cz
bc. kateřina konečná +420 604 215 296
 
Antikvariát Dlážděná  antikvariat.dlazdena@seznam.cz
tomáš hédervári, lukáš rozehnal +420 603 266 486

Antikvariát Ostrovní  antikvariat-vltavin@email.cz
Iveta svobodová, Jiří Štika +420 605 285 471
 
antiqari.at Radhošťská info@antiqari.at
klára Frídlová +420 734 258 869

NumArt.cz info@numart.cz
Jakub Majoroš +420 720 380 054
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5,

1. Karel Teige (1900–1951)
V. Nezval: Pantomima
kniha, podpis V. nezvala na patitulu, obálka 
a typografie k. teige, vazba Fr. muzika, vyd. 
Fr. borový, Praha, 1935, pův. clpl. vazba 
s obálkou, 228s., na deskách nepatrné 
flíčky, jinak velmi dobrý stav knihy, okraje 
a přehyby obálky vyspraveny, taktéž velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

2. Karel Teige (1900–1951)
F. Slang: Křižník Potěmkin
kniha, fotomontážní ob. s použitím snímku 
z ejzenštejnova filmu křižník Potěmkin k. 
teige, vyd. J. Fromek, Praha, 1926, ed. 
odeon, obs. 10 čb. vyobr. z filmu a 5 pův. 
snímků z r. 1905, pův. brož, 75s., velmi 
dobře zachováno
lIteratura: k. srp: karel teige 
a typografie, č. 138
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

3. Karel Teige (1900–1951)
Co viděla dělnická delegace v Sovětském 
rusku
kniha, Zpráva československé dělnické 
delegace o zájezdu do svazu sovětských 
socialistických republik od 1. října do 12. 
listopadu 1925, vyšlo nákladem celostátního 
dělnického výboru říšské ústředny 
závodních výborů, Praha, 1926, obs. čb. 
fotografie, plpl. převazba, pův. ob. nalepena 
na patitulu, 212s., zažloutlé listy, jinak velmi 
dobrý stav
lIteratura: k. srp: karel teige 
a typografie, str. 270
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

4. Karel Teige (1900–1951)
Vítězslav Nezval - Pantomima
kniha, 20 x 13 cm, typografie k. teige, vyd. 
Fr. borový, Praha, 1935, pův. pevná vazba 
bez obálky, 228 stran, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

5. Karel Teige (1900–1951)
Stavba a báseň
kniha, 24 x 16 cm, obálka a typografie k. 
teige, příloha čb. fotografií, vyd. Vaněk 
& Votava, Praha 1927, edice olymp sv. 
7-8, pův. papírová obálka, knižní blok 
nerozřezaný, 183s., lehce natržený hřbet 
ve spodní části, opotřebená spodní část 
obálky, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

6. Karel Teige (1900–1951)
V. Nezval: Neviditelná Moskva
bibliofilie, ob. a úprava k. teige, viněta 
na titulu a 3 fotografie J. Štyrský, vazba Fr. 
Muzika, Fr. borový, Praha 1935, orig. brož., 
ob. při krajích drobně pokrčená, pošpiněná, 
velmi dobrý stav
lIteratura: k. srp: karel teige 
a typografie, Praha 2009 s.171 ; Vloemans 
1994, no. 57; Primus: tschechische 
avantgarde, ob. 213, s. 118
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 700 Kč
 (€ 71)

7. Karel Teige (1900–1951)
SSSR - Úvahy * kritiky * poznámky
sborník, 19 x 15 cm, kniha delegace 
společnosti pro hospodářské a kulturní 
sblížení s novým ruskem do sssr v roce 
1925 - redigoval b. Mathesius, texty theodor 
bartošek, Gabriel hart, Jindřich honzl, Josef 
hora, bohumil Mathesius, Vladimír Procházka, 
Zdeněk nejedlý, Jaroslav seifert, Jiří stolz, 
karel teige, 18 obr. příloh, typografie k. teige, 
vydal čin, Praha 1926, polopl. vazba., 364s., 
papír zažloutlý, jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

8. Karel Teige (1900–1951)
Ch. Baudelaire: Fanfarlo
kniha, návrh ob. , titul. listu a typo k. teige, 
fotoportrét baudelaira ve front., 5. sv. ed. 
odeon, vydal Jan Fromek, Praha 1927, orig. 
brož, 125s., ex. 580/1000, velmi dobrý stav, 
drobná zateklina v dolním rohu
lIteratura: Primus: tchechische 
avantgarde 1990, no. 56 ob. 109 s. 59
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

9. Jaroslav Šváb (1906–1999)
D.S. Merežkovskij: Ježíš neznámý I-III
kniha, ob. J. Šváb, vyd. kvasnička a hampl, 
Praha, 1933, přel. s. Minařík, 3x pův. brož, 
396+302+333s., intaktní stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

10. Egon Hostovský (1908–1973)
Tři starci
kniha, vzácněji se objevující ob. neznámého 
autora k povídkovému triptychu e. 
hostovského, vyd. Melantrich, Praha, 1938, 
pův. brož s ob., 167s., kniha v dobrém stavu, 
ob. při levém okraji vyspravena a se slepým 
hřbetem
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)
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14. Josef Čapek (1887–1945)
Pavel Sula: letňáskové
kniha, obálka a ilustrace v textu J. čapek, 
vydalo naklad. nová Škola, Praha 1931, 176 
s., orig. polopl. vazba s nalepovanou ob., 
lehce zažloutlé stránky, vazba místy lehce 
zašpiněná, ob. drobně opotřebená, dobrý stav
lIteratura: a. Pomajzlová, kant 2010, 
str. 280, č. 360
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

15. Josef Čapek (1887–1945)
Fráňa Šrámek: Života bído, přec tě mám 
rád
bibliofilie, obálka J. čapek, vydalo Ústřední 
studentské knihkup. a nakladat., Praha 1924, 
44 s., brož., lehce zažl. listy, velmi dobrý stav
lIteratura: a. Pomajzlová, kant 2010, 
str. 243, č. 179
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

16. Josef Čapek (1887–1945)
Josef Kopta: Pět hříšníků u velryby
bibliofilie, obálka bar. linoryt a ilustrace 
J. čapek, vydal čIn, Praha 1930, čtvrté 
vydání, 137 s., brož., hřbet a okraje obálky 
lehce poškozené, jinak dobrý stav
lIteratura: a. Pomajzlová, kant 2010, 
str. 277, č. 344
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

17. Josef Čapek (1887–1945)
Bratři Čapkové: lásky hra osudná
bibliofilie, obálka, značka v titulu a úprava 
J. čapek, vydal otakar Štorch - Marien, 
Praha 1922, 52. sv. edice aventinum, 2000 
výtisků, 48 s., brož., skvrny na obálce, vpisky 
a razítko, jinak dobrý stav
lIteratura: a. Pomajzlová, kant 2010, 
str. 219, č. 62
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

11. Emil František Burian (1904–1959)
Dejte nám divadlo
bibliofilie, 1939, 24 x 17 cm, Praha, vlastní 
náklad, 1939, vazba původní, brožovaná, 40 
stran, bez poškození
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

12. Více autorů
Foto-Auge 76 Fotos der Zeit
brož, 29,5 x 21 cm, katalog k výstavě Film 
und Foto ve stuttgartu roku 1929 ovlivňující 
vývoj avantgardní fotografie, text Franz roh, 
typografie Jan tschichold, autoři fotografií: 
Piet Zwart, John heartfield, el lissitzky, 
eugène atget, andreas Feininger, Max ernst, 
herbert bayer, Willi baumeister, George 
Grosz, Gutschow, Florence henri, hannah 
höch, hans leistikow, Max burchartz, 
lászló Moholy-nagy, Walter Peterhans, Man 
ray, albert renger-Patzsch, Geert Paul, 
hendrikus schuitema, Maurice tabard, karel 
teige, Grete Vester, dsiga Wertoff, edward 
Weston, umbo aj., foto na obálce el lissitzky 
(autoportrét), text německy, francouzsky 
a anglicky, vyd. akadem. Verlag dr. Fr. 
Wedekind & co., stuttgart, 1929, podpis Jiří 
Fischer 1933 na titulní stránce pův. brož., 
nestr. místy zašpiněná obálka, jinak velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 8 000 Kč
 (€ 334)

13. Josef Čapek (1887–1945)
Josef Čapek - Bohuslav Reynek: Nepři-
cházejí vhod
kniha, 21 x 14 cm, dopisy, básně, překlady, 
prózy, vyd. blok, brno, 1970, usp. J. Glivický 
a l. kundera, bibliografii b. reynka sest. Vl. 
Vokolek a J. Glivický, upr. J. Šindler, volné 
listy v pův. obálce, 129s., obálka mírně 
opotřebená, listy bez vady
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

18. Josef Čapek (1887–1945)
Georges Duhamel: Půlnoční zpověď
bibliofilie, obálka a úprava J. čapek, vydal 
ot. Štorch - Marien, 19. sv. knih dnešku, 
edice aventinum, Praha 1928, 106 s., brož., 
obálka při okrajích a v rozích poškozená, 
hřbet natržený, ve spodní části asi 2 cm 
zcela chybí, dobrý stav
lIteratura: a. Pomajzlová, kant 2010, 
str. 264, č. 282
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

19. Vítězslav Nezval (1900–1958)
Sexuální nocturno
kniha, 19,7 x 13,3 cm, reprint, původní 
ilustrace a úprava Jindřich Štýrský, jako 
soukromý tisk pro kruh přátel a sběratelů 
vydal J. Štýrský na podzim roku 1931, vydal 
Vladimír kuncitr, Plzeň 1988?, ke 30. výročí 
úmrtí V. nezvala, ex. 86/200, 60 s., brož., 
velmi dobrý stav
 100 Kč
 (€ 5)

20. Vít Obrtel (1901–1988)
V. Nezval: Akrobat
kniha, dvoubarev. typograf. kompozice 
ve frontispisu a úprava V. obrtel, 1. sv. 
ed. Plejada, vydal r. Škeřík, Praha 1927, 
dobová polopl. převazba, 44s., zaškrtaný 
přípis na patitulu, velmi dobrý stav
lIteratura: Primus: tchechische 
avantgarde 1990, no. 64 ob. 77 s. 43
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

21. Kamil lhoták (1912–1990)
V. Nezval: Valerie a týden divů
kniha, černý román, ilustrace koláží k. 
lhoták, úprava F. J. Müller, ed. krásná 
užitková kniha, tiskl M. knapp, vydal F. J. 
Müller, Praha 1945, pův. polopl. vazba, 
168s., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

19.12.
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22. Václav Mašek (1893–1973)
Vl. Majakovskij: 150,000.000
kniha, ilustr. a ob. V. Mašek, XVI. sv. ed. 
atom, tisk F. obzina, vydal Václav Petr, 
Praha 1925, pův. brož, 115s., ob. při krajích 
pokrčená, velmi dobrý stav
lIteratura: Primus: tchechische 
avantgarde 1990, no. 28 ob. 18 s. 25
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

23. Vít Obrtel (1901–1988)
Jiří Mařánek: Výstřely na slepo
bibliofilie, ob. a typo V. obrtel, 4. sv. edice 
olymp, tisk legiografie, vydali Vaněk 
a Votava, Praha 1926, 550 ex., orig. brož, 
42s., japan papír, drobné skvrnky, ob. 
na hřbetu odřená a v dolní části drobně 
poškozená, jinak velmi dobrý stav
lIteratura: Primus: tchechische 
avantgarde 1990, no. 31 ob. 8 s. 21
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 400 Kč
 (€ 59)

24. Paul Eluard (1895–1952)
Poézia a Pravda
kniha, obálka rudolf Fábry, přeložil Vladimír 
reisel, vydalo nakladatelství Pravda, 
bratislava 1946, 82 s., brož., obálka při 
okrajích poškozená, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

25. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Ilja Hurník - Menuet
sešit, 30,5 x 23 cm, obálka toyen, notový 
zápis pro housle s doprovodem klavíru, 
vyd. Melantrich, Praha, 1946, volné dvojlisty 
v orig. obálce, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

24.23.

26. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jean Giono: Země zpívá
kniha, dvoubarevný titul. list, obálka a vazba 
toyen, vydal rud. Škeřík, Praha 1934, 84. 
sv. edice symposion, 395 s., clpl. vazba, 
zkosený hřbet, naprasklá předsádka, lehce 
zašlá vazba jinak dobrý stav
ProVenIence: sáňka 3167, bydžovská, 
srp: knihy s toyen, akropolis, Praha 2003, 
č. 171, antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

27. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jean Giono: Hlasy země
kniha, dvoubarevná litografie, vazba 
a úprava toyen, vydal rud. Škeřík, Praha 
1933, 60. sv. edice symposion, ex. 98/300 
na simili Japanu, 202 s., clpl. vazba, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

28. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jean Giono: Člověk z hor
kniha, titul. list, vazba a exlibris toyen, vydal 
rud. Škeřík, Praha 1934, 79. sv. edice 
symposion, 213 s., clpl. vazba, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: sáňka 3160, bydžovská, 
srp: knihy s toyen, akropolis, Praha 2003, 
č. 169, antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

29. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jean Giono: Kéž tonu v radosti
kniha, titul. list, vazba a exlibris toyen, vydal 
rud. Škeřík, Praha 1936, 89. sv. edice 
symposion, 372 s., clpl. vazba, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: sáňka 3162, bydžovská, 
srp: knihy s toyen, akropolis, Praha 2003, 
č. 291, antikvariát ostrovní
 350 Kč
 (€ 15)

30. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
D.H. lawrence: Panna a cikán
kniha, titul. list, vazba a exlibris toyen, vydal 
rud. Škeřík, Praha 1934, 81. sv. edice 
symposion, 218 s., clpl. vazba, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: sáňka 3849, bydžovská, 
srp: knihy s toyen, akropolis, Praha 2003, 
č. 188, antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

31. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Felix Timmermans: Prosťáček boží
kniha, čtyři dvoubarevné litografie, titul. list 
a vazba toyen, vydal rud. Škeřík, Praha 
1933, 69. sv. edice symposion, 214 s., clpl. 
vazba, velmi dobrý stav
ProVenIence: sáňka 5151, bydžovská, 
srp: knihy s toyen, akropolis, Praha 2003, 
č. 139, antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

32. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Olaf Duun: Bůh se usmívá
kniha, titul. list (ruční heliogravurou provedl 
Mirro Pegrassi), úprava a vazba toyen, 
vydal rud. Škeřík, Praha 1938, 105. sv. 
edice symposion, 223 s., clpl. vazba, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: sáňka 2977, bydžovská, 
srp: knihy s toyen, akropolis, Praha 2003, 
č. 339, antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

33. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Alberto Moravia: lhostejní
kniha, titul. list, frontispis a vazba toyen, 
vydal rud. Škeřík, Praha 1933, 70. sv. edice 
symposion, 302 s., clpl. vazba, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: sáňka 4172, bydžovská, 
srp: knihy s toyen, akropolis, Praha 2003, 
č. 130, antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

25.
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34. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
leonhard Frank: Milenci ve snách
kniha, úprava, vazba a exlibris toyen, vydal 
rud. Škeřík, Praha 1937, 97. sv. edice 
symposion, 244 s., clpl. vazba, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: bydžovská, srp: knihy 
s toyen, akropolis, Praha 2003, č. 322, str. 
45, obr. 68, 69, antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

35. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jarní pozdrav
pohlednice, 15 x 10,5 cm, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

36. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jarní pozdrav
pohlednice, 10,5 x 15 cm, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

37. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jarní pozdrav
pohlednice, 10,5 x 15 cm, přeložený roh
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

38. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jarní pozdrav
pohlednice, 10,5 x 15 cm, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

39. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jarní pozdrav
pohlednice, 10,5 x 15 cm, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

40. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jarní pozdrav
pohlednice, 10,5 x 15 cm, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

41. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jarní pozdrav
pohlednice, 10,5 x 15 cm, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

42. (Marie Čermínová) Toyen (1902–1980)
Jarní pozdrav
pohlednice, 10,5 x 15 cm, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

38.

39.

36.

40.

37.

26. 29. 31.

41.
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45.43.

43. Josef Hiršal (1920–2003)
Ion Budai-Deleanu: Cikaniáda
kniha, 19,5 x 13 cm, náklad, často mylně 
označen za zničený, měl jiný osud: 
překladatel J. hiršal byl po roce 1971 
zakázaný a mnoho jeho překladů, ať již 
připravených do tisku nebo již vytištěných, 
tak bylo odsouzeno buďto k zániku, nebo 
k vydání pod podmínkou, že se zřekne 
autorství a bude pokryt jiným autorem, nebo 
nebude uveden vůbec. odbor pro kulturu 
Mk čsr obzvlášť po roce 1970 vyvíjel 
nemalý tlak na to, co odeon vydá a co již 
ne. odeon přišel s variantou, že namísto 
likvidace nákladu odstraní titulní list a tiráž 
se nahradí novou. nabízený exemplář 
je po zásahu cenzury a jméno J. hiršal 
neobsahuje, vyd. odeon, Praha, 1972, edice 
živá díla minulosti, clpl. vazba s ob., 440s., 
náklad 800, krásný, sběratelský stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

44. Josef Hiršal (1920–2003)
Karl Arnold Kortum: Jobsiáda
kniha, 19,5 x 13 cm, překlad J. hiršal, méně 
se objevující výtisk, vyd. snklu, Praha, 
1966, edice živá díla minulosti, náklad 
1500 ks, pův. clpl. vazba s obálkou, 201s., 
pěkný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

45. Šota Rustaveli (1172–1216)
Muž v tygří kůži
kniha, 19,5 x 13 cm, překlad J. Jedlička, 
méně se objevující výtisk, vyd. snklhu, 
Praha, 1958, edice živá díla minulosti, 
náklad 1000 ks, pův. clpl. vazba s obálkou, 
622s., výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

46. Abú Abdallah Battúta ibn (1304–1368)
Cesty
kniha, 19,5 x 13 cm, překlad I. hrbek, méně 
se objevující výtisk, vyd. snklhu, Praha, 
1961, edice živá díla minulosti, náklad 
3500 ks, pův. clpl. vazba s obálkou, 590s., 
obálka opotřebená, místy natržená
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

47. Jan Evangelista Purkyně (1787–1869)
Básnický glosář Jana Evangelisty Purky-
ně
kniha, 19,5 x 13 cm, méně se objevující 
výtisk, vyd. snklhu, Praha, 1959, edice 
živá díla minulosti, náklad 1500 ks, pův. 
clpl. vazba s obálkou, 455s., obálka lehce 
opotřebena, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

48. Neznámý autor
Tajná kronika Mongolů
kniha, 19,5 x 13 cm, překlad P. Poucha, 
méně se objevující výtisk, vyd. snklhu, 
Praha, 1955, edice živá díla minulosti, 
náklad 2200 ks, pův. clpl. vazba s obálkou, 
279s., obálka opotřebena, místy potrhána
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

49. Neznámý autor
listy Ivana Hrozného
kniha, 19,5 x 13 cm, méně se objevující 
výtisk, vyd. snklhu, Praha, 1957, edice 
živá díla minulosti, náklad 2000 ks, pův. clpl. 
vazba s obálkou, 337s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

2. EDICE ŽIVá DílA MINulOSTI  

44.

46..

47.
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54. Jules Verne (1828–1905)
Die Gebrüder Kip 1+2
kniha, vyd. bibliographische anstalt 
adolph schumann, leipzig, nedat., 2x pův. 
nakladatelská clpl. vazba, 256+250s., mírně 
odřené a rozvolněné vazby, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

55. Jules Verne (1828–1905)
Die grossen Seefahrer des 18. Jahrhun-
derts
kniha, vyd. bibliographische anstalt 
adolph schumann, leipzig, nedat., pův. 
nakladatelská clpl. vazba, 323s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

56. Jules Verne (1828–1905)
la Maison a Vapeur (Voyage a Travers 
l´Inde Septentrionale)
kniha, francouzské vydání s ilustracemi l. 
benetta, vyd. libraire hachette, Paris, 1925, 
pův. clpl. vazba, 396s., mírně poškozený 
hřbet a otřepené růžky desek, zlacení 
na povrchu mírně zašlé, dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

57. Jules Verne (1828–1905)
Archipel v ohni
kniha, 19 x 13 cm, il. Věnc. černý?, vydal 
alois hynek, Praha nedat. (1920), 194s., 
nakl. brož., skvrny na ob., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

50. Jules Verne (1828–1905)
Vor der Flagge des Vaterlands Vynález 
zkázy
kniha, il. ve frontispisu l. benett, vyd. 
bibliographische anstalt adolph schumann, 
leipzig, nedat., pův. nakladatelská clpl. 
vazba, 255s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

51. Jules Verne (1828–1905)
Die leiden eines Chinesen in China Číňa-
novy trampoty v Číně
kniha, il. ve frontispisu l. benett, vyd. 
bibliographische anstalt adolph schumann, 
leipzig, nedat., pův. nakladatelská clpl. 
vazba, 257s., mírně ušpiněné desky, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

52. Jules Verne (1828–1905)
Ein lotterie-loos los číslo 9672
kniha, vyd. bibliographische anstalt 
adolph schumann, leipzig, nedat., pův. 
nakladatelská clpl. vazba, 222s., mírně 
ušpiněné desky, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

53. Jules Verne (1828–1905)
Der Findling 1+2 Malý Dobráček
kniha, il. ve frontispisu l. benett, vyd. 
bibliographische anstalt adolph schumann, 
leipzig, nedat., 2x pův. nakladatelská clpl. 
vazba, 241+249s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

58. Jules Verne (1828–1905)
Dva roky prázdnin
kniha, 20,5 x 15 cm, il. l. benett, vydal Jos. 
r. Vilímek, Praha 1925, IV. vydání, 299 s., 
pův. clpl. zdobená vazba, lehce uvolněná 
předsádka, lehce odřený hřbet, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

59. Jules Verne (1828–1905)
Cesta kolem světa za 80 dní
kniha, 20,5 x 15 cm, il. l. benett, vydal Jos. 
r. Vilímek, Praha 1924, III. vydání, 211 s., 
pův. clpl. zdobená vazba, lehce odřený hřbet 
a vybledlá vazba, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

60. Jules Verne (1828–1905)
Hvězda jihu
kniha, 20,5 x 15 cm, il. l. benett, vydal Jos. 
r. Vilímek, Praha 1930, IV. vydání, 204 s., 
pův. clpl. zdobená vazba, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

61. Jules Verne (1828–1905)
Děti kapitána Granta
kniha, 20,5 x 15 cm, il. riou, vydal Jos. r. 
Vilímek, Praha 1923?, IV. vydání, 564 s., 
pův. clpl. zdobená vazba, zkosený, natržený 
hřbet knihy, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

62. Jules Verne (1828–1905)
Vzducholodí kolem světa
kniha, 23 x 17 cm, vzácná stužková vazba, il. 
l. benett, vydal Jos. r. Vilímek, Praha 1907, 
II. vydání, 249 s., pův. clpl. zdobená vazba, 
zažloutlé listy, některé stránky ohmatané, 
lehce odřený hřbet a rohy, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

62.56.

3. VERNE, MAy, BuRIAN, FOGlAR, SAuDEK A JINá DOBRODRuŽSTVí 

57.
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73.63.

63. Jules Verne (1828–1905)
Drama v livonsku
kniha, 24 x 17,5 cm, il. l. benett, vydal Jos. 
r. Vilímek, Praha 1926, II. vydání, 207 s., 
pův. clpl. zdobená vazba, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

64. Jules Verne (1828–1905)
Pán světa
kniha, 24,5 x 18 cm, il. l. benett a G. roux, 
vydal Jos. r. Vilímek, Praha 1925, II. vydání, 
183 s., pův. clpl. zdobená vazba, na hřbetu 
lehce poškozená, lehce vybledlá vazba, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

65. Zdeněk Burian (1905–1981)
Julius Verne: ledová Sfinga
kniha, 24 x 18 cm, obálka Zd. burian, vevázaná 
vpředu, ilustrace G. roux a F. horník, vydal 
Jos.r. Vilímek, Praha 1929, 3. vydání, 310 s., 
nepůvodní plpl. vazba, lehce zažloutlé listy, 
mírně rozvolněná vazba, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

66. Jules Verne (1828–1905)
Milionář na cestách
kniha, il. l. benett, vyd. Jos. r. Vilímek, 
Praha, 1930, pův. nakl. clpl. vazba, 199s., 
velmi dobrý, krásný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

67. Jules Verne (1828–1905)
Vzducholodí kolem světa
kniha, il. l. benett, vyd. Jos. r. Vilímek, 
Praha, 1935, pův. nakl. clpl. vazba, 187s., 
velmi dobrý, krásný stav, pouze drobné 
naštípnutí vazby v dolním levém růžku
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

68. Zdeněk Burian (1905–1981)
Dva roky prázdnin
kniha, il. Zd. burian, vyd. Jos. r. Vilímek, 
Praha, VII. vydání (1936-1941), pvů. clpl. 
vazba, flíčky na předsádce a tit. listě, 
ušpiněné ořízky, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

69. Zdeněk Burian (1905–1981)
Patnáctiletý kapitán
kniha, il. Zd. burian, vyd. Jos. r. Vilímek, 
Praha, 1941, pův. nakl. clpl. vazba, 291s., 
restaurovaný a částečně nový plátěný 
hřbet, lehce odřené okraje desek, jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)

70. Zdeněk Burian (1905–1981)
Dva roky prázdnin
kniha, exemplář s poměrně vzácně se 
objevující pův. obálkou, il. Zd. burian, vyd. 
Jos. r. Vilímek, Praha, 1941, pův. nakl. clpl. 
vazba, 274s., kniha velmi dobré, krásném 
stavu, včetně zlacení na deskách!, na tit. 
listě drobné věnování, ob. při okrajích mírně 
poškozená, na přední straně zevnitř slepené 
natržení, ob. celkově v dobrém stavu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

71. Karel May (1842–1912)
Am Stillen Ozean
kniha, německé vydání povídek z orientu k. 
Maye, vyd. karl May Verlag, radebeul bei 
dresden, 1940, kartonová vazba s obálkou, 
607s., ob. potrhaná, přehnutá, na hřbetu 
vyzpravená izolepou, stav knihy zachovalý
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

72. Karel May (1842–1912)
Ardistanem do Džinistanu, díl I.
kniha, pouze první díl!, vyd. V. Šeba, Praha, 
1923, il. J. ulrich, pův. nakl. clpl. vazba, 
400s., mírně zažloutlé listy, okraje desek 
lehce odřené, pěkný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

73. Karel May (1842–1912)
Zpověď
kniha, 23 x 16 cm, vyd. Vojtěch Šeba, Praha, 
1923, původní nakl. vazba, 286s., pěkný 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

74. Karel May (1842–1912)
Vinnetou I-V
kniha, obs. Indiánské léto, rudý 
gentleman, na Válečné stezce, 
do věčných lovišť a Vinnetouův odkaz, 
vyd. toužimský a Moravec, Praha, 1939-
1940, il. Zd. burian, 5x pův. clpl. vazba, 
377+316+378+398+385s., mírně zkosené 
a odřené hřbety a okraje desek, první čtyři 
svazky velmi pěkně zachovalé, u posledního 
pátého svazku nepatrně uvolněná vazba 
a poslední arch volně
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 5 000 Kč
 (€ 209)

72.
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78. Zdeněk Burian (1905–1981)
Karel May: Vinnetou mezi Beduiny
kniha, il. Zd. burian a c. bergen, vydal 
toužimský a Moravec, Praha 1935, clpl. 
zdobená vazba, 392 s., odřený hřbet, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

79. Zdeněk Burian (1905–1981)
Karel May: Vánoce
kniha, il. Zd. burian, V. černý a c. bergen, 
vyd. toužimský & Moravec, Praha 1934, 
pův. clpl. zdobená vazba, 414 s., lehce 
zkosený hřbet, potrhaná předsádka, jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

80. Josef ulrich (1857–1930)
Karel May: Syn lovce medvědů
kniha, il. Jos. ulrich, překlad Xaver andrlík, 
vydal Jos. r. Vilíme, Praha (1907?), 327 s., 
skvrny na obálce, lehce uvolněná vazba, 
zažloutlé listy
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

81. Zdeněk Burian (1905–1981)
A. Assollant: Hrdinný kapitán Korkorán
kniha, ob. a 10 celostr. čb. kvašů na žlutém 
podtisku Z. burian, 5. vydání, vydal Jos. r. 
Vilímek, Praha 1935, polopl. vazba, 255 s., 
naprasklý hřbet a předsádka, ohnutý roh, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

82. Zdeněk Burian (1905–1981)
Arthur Ransome: Holubí pošta
kniha, 24 x 17,5 cm, obálka a kvašové 
ilustrace Zdeněk burian, vyd. J. hokr, 
Praha, 1947, pův. vazba s obálkou, 282s., 
obálka lehce natržena v levé horní části 
jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

83. Zdeněk Burian (1905–1981)
Fr. Flos: Pod sluncem rovníkovým
kniha, 13 čb. kvašů a 40 pérovek v textu 
a návrh na vazbu Z. burian, vydalo Ústřední 
nakladatelství a knihkupectví učitelstva 
českoslovanského, Praha 1922, polopl. 
vazba, 244s., zašlé a odřené desky, odřené 
hrany; lehce prasklá předsádka; přední 
stránky očtené
lIteratura: http://www.daildeli.cz/
burianflos2.html
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

84. Ondřej Sekora (1899–1967)
A. Ransome: Potopená loď
kniha, 20 x 14 cm, obálka o. sekora, vyd. 
J. hokr, Praha, 1939, pův. clpl. vazba 
s obálkou, 236s., slabě viditelná skvrna 
na zadní straně obálky, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

85. Zdeněk Burian (1905–1981)
Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky
kniha, il. Zd. buriana a Jar. Foglar, vydal 
Jan kobes, Praha 1940, IV. vydání, 190 
s., poloplátěná vazba, obálka z II. vydání, 
ta potrhaná, neúplná, prasklá předsádka, 
lehce zažloutlé listy, drobné skvrny 
na papíře, zachovalý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

84.77.

75. Karel May (1842–1912)
Po dobrodružných stezkách (Old Zach)
kniha, 8 povídek - Muž s polovicí tváře, 
hamäil, Španělský cikán, Zpívající voda, 
na březích dviny, cesta vyvržených, 
Vzkříšení, Merhameh, úvodem medailonek 
překladatele o k. Mayovi, přel. d. Jam 
(pseud. Jar. Moravce), 1. sv. edice Posmrtné 
vydání spisů, vydalo nakladatelství knihovny 
dobrodružných románů a novel (Vojtěch 
Šeba), Praha 1920, polopl. převazba, 155s., 
prohnuté a odřené desky, vazba zkosená, 
stránky očtené, zachovalý stav
lIteratura: https://karel-may.majerco.
net/knihy/nakladatelstvi/vojtech-seba/
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

76. Zdeněk Burian (1905–1981)
Karel May: Poklad ve stříbrném jezeře
kniha, ilustrace Zd. burian, překlad e. Musil 
- daňkovský, vydal J. toužimský, Praha 
1932, 424 s., clpl. vazba, lehce odřený 
hřbet, dobrý stav, přiložen první sešit vydání 
na pokračování s obálkou a ilustracemi 
Z.buriana, potrhaná obálka
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

77. Zdeněk Burian (1905–1981)
Karel May: Syn lovce medvědů
kniha, 21 čb. kvašových ilustrací z části 
dvoustránkových a 16 pérovek v textu 
několik celostránkových Zd. burian, překlad 
G. smetana, vydal Jan toužimský, Praha 
1934, 282 s., clpl. vazba, lehce odřený hřbet, 
velmi dobrý stav, přiložen první sešit vydání 
na pokračování s obálkou a ilustracemi 
Z.buriana, obálka při okraji natržená, zašlá 
a zašpiněná
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

82.
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86. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Přístav volá
kniha, 6 akvarel. ilustrací v přílohách 
a tušové kresby v textu bohumil bimba 
konečný, kresba na vazbe Z. burian, ed. 
knihy táborového ohně sv. 3, vydal kobes, 
Praha 1941-42 , orig. nakladatel. polopl. 
vazba s kresbou, 204 s., drobné skvrny 
na papíře, vazba lehce zašlá, odřená, dobrý 
stav, Přístav volá byl třetí knihou vydanou 
kobesem v sešitech a vyšel v číslech 20 
až 26, na román byly zhotoveny originální 
desky, které si mohl zájemce dokoupit 
a svázáním jednotlivých sešitů do desek tak 
vznikla kapesní foglarovka
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

87. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Život v poklusu
kniha, vlastní životopis Jar. Foglara, 
dokumentární fotografie, nové doplněné 
vydání, ediční poznámku a bibliografický 
přehled zpracoval V. nosek-Windy, 21. 
sv.edice sebrané spisy, vydala olympia, 
Praha 2005, laminát. vazba, 220 s., výborný 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

88. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Tábor ve Sluneční zátoce (Ve stopách Ho-
chů od Bobří řeky)
kniha, 20,5 x 13,5 cm, 27. sv. sebraných 
spisů, obs. divadelní hru tábor ve sluneční 
zátoce, kterou JF napsal na objednávku 
Míly Melanové pro Pražské dětské divadlo 
v r.1939, dále Šedesát Jestřábových táborů 
- přehled táborů a tábornická moudrost - 
oddílová příručka, uspořádal a komentáři 
doplnil Václav nosek-Windy, vydala olympia, 
Praha 2007, lamino, 193s.., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

89. Jiří Zachariáš
Stoletý hoch od Bobří řeky
kniha, vydalo naklad. ostrov, Praha 2020, 
415 s., laminát. vazba, výborný stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

90. Josef Čevinka
Poselství ze Stínadel
kniha, ilustrace P. Modlitba, vydal albatros, 
Praha 2020, inspirováno dílem J. Foglara, 
277 s., karton. vazba, výborný stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

91. Jan Fischer
J. Foglar: Rychlé šípy II. díl
komiks, vydal Park kultury a oddechu, 
ostrava 1970, 106 s., brož., obálka na hřbetu 
a při okraji lehce natržená, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

92. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Historie Svorné sedmy
kniha, 24,5 x 17,5 cm, dotisk k prvnímu 
vydání, vyd. Jan kobes, Praha, 1941, pův. 
pevná vazba, 99s., lehce prohnuté desky, 
mírně opotřebený hřbet, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

93. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Kája Saudek: Ztracený kamarád
časopis, komiks, vydala česká speleologická 
společnost, Praha 1988, 10 000 výtisků, 
brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

88.87.

94. Kája Saudek (1935–2015)
Kometa 1-20
20x časopis, 29 x 20 cm, 20 čísel časopisu 
kometa, ilustrace kája saudek, vyd. 
svépomoc a comet, 1989-1991, některá 
čísla jsou více opotřebena, místy potrhána, 
celkově dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

95. Kája Saudek (1935–2015)
5x Bob Hurikán
5x sešit, 28 x 20 cm, obálky k. saudek, 
Pobožný střelec, Ztracená stopa, návrat 
pobožného střelce, děs Wyomingu, toronto, 
vyd. hurricane, 1990-1991, 5x sešit, místy 
lehce opotřebeno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

89.

94.
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99. Miroslav Hák (1911–1978)
Očima svět kolem nás
kniha, soubor 46 vybraných fotografií 
z let 1935-45, úv. slovo l. linhart, vyd. 
československé filmové nakl., Praha, 1947, 
náklad 3100ks, pův. brož v ob., rozvolněná 
vazba, lehce odřené hrany obálky, pěkný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

100. Adriena Šimotová (1926–2014)
Pavel Brunclík: Adriena Šimotová
kniha, již jen sporadicky se objevující titul, 
vyd. Muzeum umění olomouc, národní 
galerie a Galerie Pecka, Praha, 2006, obs. 
velké mn. bar. vyobr. a mimo jiné i soupis 
díla, soupis grafického díla a soupis ilustrací, 
pův. clpl. vazba s ob., 335s., intaktní stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

101. Karel Maria Šrám (1904–1967)
Radost i smutek dvacetileté
kniha, velmi vzácně se objevující titul jediné 
autorovy sbírky, vyd. Fr. kostelecký, nový 
bydžov, 1925, II. vydání, ob. autora, náklad 
1000 výtisků, pův. brož, 61s., velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)

102. Miloš Tůma (1915–1983)
Kraj dýchal večerem
kniha, sbírka básní, il. J. rejžek, vyd. b. 
novotný, Písek, 1941, 4. svazek ed. VsJa, 
pův. brož, 57s., mírně ohnuté růžky, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

96. Alfons Mucha (1860–1939)
Slovanská epopej
katalog, úvod a. Mucha, obs. 8 čb. vyobr., 
chronologický seznam obrazů a text Význam 
obrazů, Praha, 1928, pův. sešit, 32s., 
ve hřbetu a na předsádkách vyspraveno, 
mírně ušpiněné listy, velmi dobrýs tav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

97. Jindřich Jůna (1882–?)
Monografie Hořovicka a Berounska I-VII
kniha, komplet 7 svazků v pův. celokožených 
vazbách se zlaceným potiskem, společná 
práce učitelstva za řízení okresního školního 
inspektora Jindřicha Jůny, vyd. redakční 
kruh učitelstva, hořovice, 1928-1931, obs. 
řadu čb. vyobrazení, mapek, nákresů, 
fotografií, zlacené horní ořízky všech svazků, 
308+338+292+395+431+577+381s. , 
vybledlé a při okrajích jen mírně odřené 
hřbety vazeb, jinak velmi pěkný, krásný stav 
všech svazků, každý v ochranném pouzdře
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 5 000 Kč
 (€ 209)

98. Pietro Andrea Gregorio Mathioli (Matt-
hioli, Mattioli) (1501–1577)
Herbář aneb bylinář
kniha, bohatě ilustrované vydání s bar. 
tabulkami, do češtiny převedl adolf 
ambrož, vyd. b. kočí, Praha, 1929, plkž. 
vazba, 1267s., mírně rozvolněná vazba, 
jeden dvojlist téměř uvolněn, velmi pěkný, 
zachovalý exemplář!
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 4 000 Kč
 (€ 167)

103. Neurčený autor
Hygienická a dietní kuchyně; Praktický 
rádce pro živnosti hostinské a domác-
nosti
kniha, souvazba tří titulů: 1) hygienická 
a dietní kuchyně, autor: J. kettner, vyd. a. 
svěcený, Praha, 1927, 116s., 2) neurčený 
titul (chybí tit. list), obs. dietní a jiné 
recepty, 3) Praktický rádce pro živnost.., 
sest. Josef břenek, vyd. svaz hotelierů 
v československé republice, Praha, 1923, 
96s.; clpl. převazba, velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

104. Emanuel Frynta (1923–1975)
Hašek The Creator of Schweik
kniha, anglicky, řada čb. vyobr., vzácněji se 
objevující tituly, vyd. artia, Praha, 1965, pův. 
clpl. vazba s ob., 145s., ob. trochu zašlá 
a ušpiněná, jinak dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

105. Jiří Beránek (1945)
Podklady ke katalogu
5x tuš, papír, 4x tuš na ultrafánu, 6x 
fotografie na ultrafánu, 2x text na ultrafánu, 
ultrafán nalepen na pauzovacím papíru
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 500 Kč
 (€ 105)

106. Agnoldomenico Pica (1907–1990)
Nuova architettura nel mondo Quaderni 
della Triennale
kniha, 1938, 22 x 21 cm, kniha italského 
architekta, italský text, bohatý fotografický 
doprovod, množství plánků a nákresů, vydal 
ulrico hoepli, Milano, vazba původní, 522 
stran, s obálkou, přebal po kraji otřepen 
a natržen
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3800 Kč
 (€ 159)

96.

4. RARITy 

101.100.
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115.107.

107. Kolektiv autorů
Napoleon
pohlednice, 9 x 14 cm, 12x bar. lit. 
pohlednice, při jejich složení dojde k výjevu 
napoleona bonaparte, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 900 Kč
 (€ 121)

108. Paul de Wit (1852–1925)
Perlen aus der Instrumenten-Sammlung
volné listy, 36 x 25,5 cm, 15x chromolitografie 
s motivy starých hudebních nástrojů, vyd. 
Paul de Wit, leipzig, 1892, volné listy v pův. 
semišovém albu se vsazeným obrázkem 
hudebníků a zdobným kováním v rozích, 
album v kartonovém pouzdře, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 800 Kč
 (€ 159)

109. Vilém Reichmann (1908–1991)
Vilém Reichmann
fotografie, 30 x 24 cm, soubor 12 fotografií 
s průvodním textem aleny Šlachtové, 
obálka libor Fára, vyd. Pressfoto, Praha, 
1984, edice Mezinárodní fotografie, sešit 
a volné listy v obálce, obálka opotřebena, 
lehce poškozena na zadní straně, fotografie 
ve výborném stavu
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

110. Neznámý autor
Arabská kniha
kniha, 22 x 15 cm, kniha v arabském jazyce, 
bez zjištěných nakl. údajů, zdobená plátěná 
vazba se zlacením, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

111. František Vopat (1908–1958)
Česká tvář
fotografie, 27 x 21 cm, 40x hlubotisková 
fotografie k cyklu česká tvář, 100 fotografií 
představitelů kulturního života, nekompletní, 
některé fotografie se opakují, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 700 Kč
 (€ 30)

112. Fabrice le Hénanff (1972)
H.H. Holmes
kniha, 32 x 24 cm, originální a signovaná 
kresba fixem francouzského karikaturisty 
a designéra na titulní straně, vyd. Glénat, 
2003, komiks, francouzský text, pův. vazba, 
laminované desky, 48s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

113. Friedrich Eduard Bilz (1842–1922)
Bilzovo nové léčení - přirozené
2x kniha, 24 x 16,5 cm, 2 svazky, vyd. 
vlastním nákladem, lipsko, 1901, kompletní 
papírové a rozkládací přílohy, pův. zdobená 
vazba se zlacením, 1968s., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

114. Willy Godlewski (1892–1943)
Kunst und Anmut
brož, 23 x 16,5 cm, 15x čb. fotografie ženských 
aktů, vyd. e. bartels, berlin, cca. 1930, pův. 
brož, 48s., lehce opotřebeno, zachovalý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

115. Karl Buckmann
In Natur und Sone
brož, 24 x 16,5 cm, 16x barevná fotografie 
ženských a mužských aktů, vyd. deutsche 
leibeszucht, berlin, 1940, pův. brož, 42s., 
lehce opotřebeno, zachovalý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

116. Julius Zeyer (1841–1901)
Spisy I.-XXXV.
35x kniha, 18 x 12 cm, vyd. česká grafická 
unie, Praha, 1902-1908, I. - ondřej černyšev 
(román); II. - novelly I.; III. - novelly II.; 
IV. - dobrodružství Madrány; V. - čechův 
příchod; Griselda; VI. - Zahrada Marianská; 
VII. - kristina Zázračná a jiné práce; VIII. 
- Fantastické povídky; IX. - Poesie; X. - 
Gompači a komurasaki (žaponský román); 
XI. - kronika o svatém brandanu (báseň); 
XII. - rokoko; sestra Paskalina (legenda); 
XIII. - stratonika a jiné povídky; XIV. - 
román o věrném přátelství amise a amila; 
XV. - Z letopisů lásky - řada I. a II.; XVI. - 
Z letopisů lásky - řada III. a IV.; XVII. - Jan 
Maria Plojhar - díl první; XVIII. - Jan Maria 
Plojhar - díl druhý; XIX. - karolinská epopeja 
I.; XX. - karolinská epopeja II.; XXI. - báje 
Šošany; XXII. - ossianův návrat a jiné 
básně; XXIII. - dramatická díla I. - doňa 
sanča; tři komedie; legenda z erinu; XXIV. 
- tři legendy o krucifixu; dům u tonoucí 
hvězdy (Z pamětí neznámého); XXV. - 
dramatická díla II. - stará historie; sulamit; 
Šárka; XXVI. - Vyšehrad (kruh epických 
básní); XXVII. - dramatická díla III. - neklan; 
radúz a Mahulena; XXVIII. - dramatická díla 
IV. - Pod jabloní; Příchod ženichův; libušin 
hněv; XXIX. - Maeldunova výprava a jiné 
povídky; XXX. - obnovené obrazy I.; XXXI. - 
obnovené obrazy II. - amparo a jiné povídky; 
XXXII. - obnnovené obrazy III. - V soumraku 
bohů; legenda o rytíři albanu; XXXIII. - nové 
básně; XXXIV. - ostatní prósa (Pojednání, 
doplněk belletrie, Překlady); XXXV. - Jan 
Voborník - Julius Zeyer, původní polokožená 
vazba, hřbety místy odřené, svazek č. II. má 
poškozený hřbet ve spodní části, celkově 
jsou však knihy v dobrém stavu
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

114.
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121. Karel Teige (1900–1951)
Zápasy o smysl moderní tvorby
kniha, 21 x 14 cm, téměř celý náklad zničen, 
titul se v tomto prvním vydání prakticky 
neobjevuje; vyd. čs. spisovatel, Praha, 
1969, Výbor z díla II, ed. V. effenberger 
a J. brabec, pův. clpl. vazba s ob., kniha 
ve výborném stavu, ob. v rozích a při 
okrajích nepatrně odřená, na zadní straně 
lehce natržená, povrch lehce ohmataný
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 300 Kč
 (€ 55)

122. Adolf Born (1930–2016)
Adolf Born for ČSA/ČSA for you
sešit, 22 x 18,5 cm, propagační katalog 
československých aerolinek, vyd. 
czechoslovak airlines, 60. léta, pův. sešit, 
lehce zašpiněna přední stránka, ručně 
psaný text v levém horním rohu, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

123. Více autorů
le Rire
kniha, 30 x 23 cm, svázaný ročník 
francouzského humoristického časopisu, 
množství čb. i bar. ilustrací, politické 
i erotické motivy, r. 1909 č. 309 - 359, chybí 
č. 360, pevná převazba, uvolněn jeden list, 
několik listů lehce natržených, zašpiněné 
desky, jinak velmi zachovalý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

124. Ivan Diviš (1924–1999)
První hudba bratřím
kniha, 22 x 14,5 cm, vzácně se objevující 
autorova knižní prvotina, vyd. Václav Petr, 
Praha, 1947, pův. brož, 63s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

125. Záviš Kalandra (1902–1950)
České pohanství
kniha, 23,5 x 16,5 cm, historicky kontroverzní 
dílo Z. kalandry, dva díly v jednom svazku, 
vyd. Fr. borový, Praha, 1947, poloplátěná 
vazba s koženým štítkem na hřbetu, 556s., 
výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

126. Andrzej Sapkowski (1948)
Krev elfů
kniha, 17,5 x 10,5 cm, první vydání, vyd. 
leonardo, ostrava, 1995, pův. brož, 306s., 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

127. Robert Schmidt
Brandenburgische Gläser
kniha, 37,5 x 30 cm, 40 celostr. 
světlotiskových tabulí sklářských výrobků, 
Verlag für kunstwissenschaft, berlin, 1914, 
toto dílo vychází v nákladu 250 číslovaných 
výtisků, tiskem emila herrmanna staršího 
v lipsku. ex: 164/250, pův. clpl. vazba, 
154s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 5 000 Kč
 (€ 209)

128. Neznámý autor
Sklářské střihy
papír, 24 x 32 cm, soubor papírových 
sklářských střihů, před r. 1914, lehce 
opotřebeno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

117. Neznámý autor
Kniha přísloví pro děti
kniha, 29,5 x 22 cm, chromolitografické 
ilustrace s texty na devíti kartonových 
stránkách, začátek 19. století, bez nakl. 
údajů, lehce opotřebeno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

118. Neznámý autor
Tovaryšský list
volný list, 40 x 25 cm, kolek, razítko, 
tovaryšský list společenstva holičů, 
kadeřníků a vlásenkářů, r. 1937, rozkládací 
list je vlepen do původních clpl. desek, 
výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

119. Neznámý autor
Deník
kniha, 19,5 x 13 cm, ručně psaný deník, r. 
1862, původní pevná vazba se zlaceným 
ražením, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

120. M Ahmed Chérif ben (c. 1784–c. 1850)
V domě otrokářky
kniha, 15 x 12 cm, 13 erotických ilustrací 
akademický malíř J. P., soukromý tisk. 1933, 
převazba, 77s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

122.117. 124.
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129. Neznámý autor
Sklářské střihy
papír, 24 x 32 cm, soubor papírových 
sklářských střihů, před r. 1914, lehce 
opotřebeno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

130. Vladimir Mitrofanovič Puriškevič 
(1870–1920)
Zavraždenie Rasputina
kniha, 6. sv. ed. knižnica slovenského 
východu, vydalo kníhkupectvo slovenský 
bazár, košice 1925, pův. brož, 128s., lehce 
opotřebené okraje, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

131. Stanislav Kolíbal (1925)
G. Skýpala: Podzim s Diogenem
kniha, ilustrace, návrh obálky a typo s. 
kolíbal, vydala svoboda, Praha 1969, brož, 
33s., obálka na hřbetu odřená, zachovalý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

132. Dante Alighieri (1265–1321)
Božská komedie - Peklo, Očistec, Ráj
kniha, 3 svazky Peklo, očistec a ráj 
v překladu Jar. Vrchlického, očistec a ráj 
předchází Vrchlického úvod a jsou doplněny 
v závěru výkladem a tabulkou cest, vin, 
trestů,osob, zjevů... resp. stupňů blaženosti, 
ráj je vázán ve zdobené hedvábné vazbě, 
Peklo a očistec pak v čtyřbarev. plátně, 
vydal J. otto, Praha 1897, 1901, 1903, pl.a 
hedváb. převazba, 214+232+223., velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

133. Jindřich Kohn (1874–1935)
Asimilace a věky I. a II.
3x kniha, nákl. akademického spolku 
kapper, Praha 1936, 452 + 412 + 662 s., 
brož., obálky při okrajích lehce potrhané, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

134. Zdeněk Sýkora (1920–2011)
létná Xl
kniha, 67 x 11,5 cm, vydala Galerie Zdeněk 
sklenář, Praha 2009, 52 s., clpl. vazba 
s obálkou, ochranné pouzdro, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

135. Marie Fischerová - Kvěchová (1894–
1984)
Jarní a zimní motivy
26x pohlednice, 5x přání, 10,5 x 15 cm, 
nepoužité, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

136. Marie Fischerová - Kvěchová (1894–
1984)
Andílci
3x pohlednice, 9 x 14 cm, nepoužité, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 100 Kč
 (€ 5)

133.131.

136.
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140. Jan Konůpek (1883–1950)
Konůpek-Picka-Dyrynk: O novém vydání 
Biblí Kralické
bibliofilie, kresby J. konůpek, biblické 
písmo dyrynk, vysázel Jar. Picka, vytiskl k. 
dyrynk a společně vydali pro účastníky XI. 
bibliofilského večera, Praha 1935, polopl. 
vazba, ex. 150, na velínu, 36s., velmi dobrý 
stav
lIteratura: sáňka č. 3699
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

141. Jaroslav Váchal (1896)
Antonio Fogarazzo: Eden Anto
bibliofilie, frontispis a 3 ručně kolorované 
ilustrace Jaroslav Váchal, přel. o.F. babler, 
27. sv. ed. čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal 
Jaroslav Picka, Praha 1933, polokož. vazba 
se zlac. písmem a ořízkou, ex. 49/57, franc. 
papír Vidalon, 47s., celofánový přebal, 
výborný stav
lIteratura: sáňka č. 3102
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

142. Jaroslav Váchal (1896)
R. C. Bruce Gardner: Maroquin a zlato
bibliofilie, raritní spisek s jedinou ilustrací 
před titulem Jaroslav Váchal, dle sáňky se 
dochovalo pouze několik exemplářů, neboť 
Picka vydání zastavil a výzdobu nově zadal 
a. burkovi, 27. sv. ed. čtení pro bibliofily, přel. 
o.F. babler, vysázel, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1933, polokož. vazba se zlac. 
písmem a ořízkou, ex. 34/62 ?, losinský ruční 
papír, 34s., celofánový přebal, výborný stav
lIteratura: sáňka č. 3145
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

137. Jan Konůpek (1883–1950)
Jules Michelet: O knihtisku
bibliofilie, frontispis a titul Jan konůpek, přel. 
Jiří konůpek, sázel, tiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1940, volné listy v deskách, 
ex. 35, Pannekoek, 16s., velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 4142
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

138. Jan Konůpek (1883–1950)
Jiří Konůpek: Poslední pouť Jana Ko-
nůpka
bibliofilie, podpis Jiřího konůpka v tiráži, 
kresby Jana konůpka, I. sv. ed. acta 
privatissima vitae et operis Johanni 
konůpek, vytiskl a vydal Jaroslav Picka, 
Praha 1958, volné listy v papírové obálce, 
ex. 58 , Pannekoek, nestr., velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 414
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

139. Dalibor Chatrný (1925–2012)
Richard de Buri: Philobiblon - Traktát nej-
krásnější o lásce ke knihám
bibliofilie, mědiryt ve frontispisu a podpis 
v tiráži d. chatrný, záhlaví kapitol nakreslil 
Jan konůpka, vytiskl a vydal Jaroslav Picka, 
Praha 1948, volné listy v papírové obálce, 
ex. 51/99 , losinský a maršovský papír, 
nestr.(124), skvrny na obálce, jinak velmi 
dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 5748
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

143. Rudolf Krajc (1907–1934)
A. S. W. Rosenbach: Ztracená kniha
bibliofilie, portrét e.a. Poea do mědi vyryl 
r. krajc, přel. lad. bouček, 23.sv. ed. čtení 
pro bibliofily, vysázel, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1935, polokož. vazba se zlac. 
písmem a ořízkou, ex. 20/55, Pannekoek, 
31s., ob. vevázána vzadu, celofánový 
přebal, výborný stav
lIteratura: sáňka č. 4731
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

144. František Vik
Richard de Buri: Philobiblon - Traktát nej-
krásnější o lásce ke knihám
bibliofilie, iniciály a úprava Fr. Vik, 16. sv. ed. 
čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1931, volné listy v nepůvodní 
papírové obálce, ex. 5/56 , losinský 
a maršovský papír, 128s., skvrny na obálce, 
chybí titulní list! jinak velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 2696
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

145. Jan Konůpek (1883–1950)
P. Scheerbart: Hořící harém
bibliofilie, titul a protititul kresby J. konůpek, 
30.sv. ed. čtení pro bibliofily, vysázel, 
vytiskl a vydal Jaroslav Picka, Praha 1935, 
polokož. vazba se zlac. písmem a ořízkou, 
ex. 4/55, papír Ingres, 16s., celofánový 
přebal, výborný stav
lIteratura: sáňka č. 4840
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

139.137.

5. TISKAř JAROSlAV PICKA (1897-1957)
povoláním úředník, bibliofil, tiskař a nakladatel soukromých tisků.
V letech 1927-1957 vydal a vytiskl na 350 titulů, většinou bibliofilských tisků, ve své edici čtení pro bibliofily. na vydávání knih spolupracoval 
spolupracoval s odborníky, typografy dyrynkem a Menhartem, korespondoval s Portmanem, o.F. bablerem. tisky výtvarnou výzdobou 
doprovázeli známí výtvarníci zejména Jan konůpek (kolem 150 titulů), dále Fr. tichý, bratranci Váchalové, k. svolinský, c. bouda aj. 
Podílel se také na tisku částí bible kralické, pro nějž karel dyrynk vytvořil původní typografické písmo. knihy vydával i během války 
i za komunistické cenzury. cenzuru obcházel fiktivním vročením tisku do období před jejím zavedením, případně uváděl nepravý počet 
výtisků, např. jediný výtisk
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153.146.

146. Jaroslav Váchal (1896)
Sariette: Bibliografický žert
bibliofilie, frontispis Jaroslav Váchal, 3. 
sv. ed. čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal 
Jaroslav Picka, Praha 1929, polokož. vazba 
se zlac. ořízkou, ex. 8/20, ullersdorf, nestr. 
(20)., velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 1994
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

147. Rudolf Beneš (1896–1971)
Adolf Thiele: Bibliomani
bibliofilie, frontispis rudolf beneš, 11. sv. ed. 
čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1930, volné listy v deskách, ex. 
22/100, Pannekoek, nestr. (20)., desky lehce 
zašlé a opotřebené, velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 5136
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

148. Jaroslav Picka (1897–1957)
Stefan Zweig: Kniha jako vstup do světa
bibliofilie, dvoubarev. tisk, 23. sv. ed. 
čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1932, orig. brož, ex. 10/51, 
Pannekoek, nestr. (28)., desky lehce 
vyšisované, velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 5488
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

149. Jarmil Krecar (1884–1959)
Večer s Hollarem
bibliofilie, podpis J. krecara v tiráži, 
dvoubarev. tisk, 9. sv. ed. čtení pro bibliofily, 
vytiskl a vydal Jaroslav Picka, Praha 1932, 
volné listy v deskách, ex. 8/85, přednostní 
na japanu, 33s., desky lehce zašlé, velmi 
dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 3753
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

150. František Vik
Alex. Graefe: Král knih
bibliofilie, ilustr. ve frontispisu a úprava Fr. 
Vik,17. sv. ed. čtení pro bibliofily, vytiskl 
a vydal Jaroslav Picka, Praha 1931, pův. 
sešit, ex. 39/53, Pannekoek, nestr.(18), 
desky při krajích lehce zašlé, velmi dobrý 
stav
lIteratura: sáňka č. 3196
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

151. Jaroslav Váchal (1896)
Jaroslav Havlíček: Smrt bibliomanova
bibliofilie, kresba v titulu a úvodní ilustrace 
obě ručně kolorované Jaroslav Váchal, 
podpis Jar. havlíčka v tiráži, 14. sv. ed. 
čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1931, volné listy v papírových 
deskách, ex. 4/52, Pannekoek, 15s., desky 
při krajích zašlé, velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 3289
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

152. František Vik
K.M. Górski: Biblioman
bibliofilie, 3x suchá jehla (ve frontispisu, 2 
přílohy) a úprava Fr. Vik, 29. sv. ed. čtení 
pro bibliofily, vytiskl a vydal Jaroslav Picka, 
Praha 1934, polokož. vazba se zlac. písmem 
a ořízkou, ex. 11/60, Pannekoek, 64s., ob. 
vevázána vzadu, výborný stav
lIteratura: sáňka č. 3190
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

153. Arnošt Hrabal (1886–1969)
Maurice Baring: Habent sua fata libelli
bibliofilie, frontispis, titulní, vstupní 
a závěrečná viněta dřevorytem a. hrabal, 
přel. o.F. babler, 31. sv. ed. čtení pro 
bibliofily, vytiskl a vydal Jaroslav Picka, 
Praha 1935, polokož. vazba se zlac. 
písmem a ořízkou, ex. 4/100, Van Gelder, 
29s., výborný stav
lIteratura: sáňka č. 2290
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

154. Rudolf Krajc (1907–1934)
Otto F. Babler: Bibliofons
bibliofilie, dřevoryt za titulem a iniciála 
r. krajc, podpisy v tiráži r. krajc a o.F. 
babler, 22.sv. ed. čtení pro bibliofily, přeložil, 
vysázel, vytiskl a vydal Jaroslav Picka, Praha 
1932, pův. brož, ex. 17/48, Pannekoek, 42s., 
celofánový přebal, výborný stav
lIteratura: sáňka č. 2261
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

155. Jaroslav Váchal (1896)
legenda o zbožném bratru Pafnuciu tis-
kaři
bibliofilie, obálka a 11 ilustrací v textu ručně 
kolorované kresby Jaroslav Váchal, 18. 
sv. ed. čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal 
Jaroslav Picka, Praha 1931, pův. brož, ex. 
40/47, Pannekoek, 40s.,obálka při krajích 
zašlá, velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 3857
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)
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156. František Vik
Victor Hugo: Kniha zabíj budovu - Ceci 
tuera cela
bibliofilie, lept ve frontispisu, iniciála 
dřevorytem a úprava Fr. Vik, 13. sv. ed. 
čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1931, volné listy v deskách, ex. 
7/48, Pannekoek, 78s., desky zašlé, hřbet 
dříve podlepený, velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 3426
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

157. Jaroslav Picka (1897–1957)
Příspěvky k dějinám vandalismu novější 
doby v Čechách / Beiträge zur Geschich-
te des böhmischen Vandalismus neuerer 
Zeit
bibliofilie, text opsal z rukopisu universitní 
knihovny dr. Jos. Volf, který napsal i doslov, 
19. sv. ed. čtení pro bibliofily, vytiskl a vydal 
Jaroslav Picka, Praha 1932, volné listy 
v deskách, ex. 4/53, Pannekoek, 46s., desky 
při krajích poškozené, papír lehce zašlý, 
dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 2347
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

158. Jan Konůpek (1883–1950)
Octave uzanne: Bibliotekář Van der 
boëcken
bibliofilie, kolor. zinkografie a podpis v tiráži 
J. konůpek, vydal J. duchan, Praha 1939, 
ex. 36/80, 33 s., polokožená vazba se zl. 
ořízkou, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

157.156.

158.
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162.161.

159. Vratislav Hugo Brunner (1886–1928)
K.H. Borovský: Brixenské básně
kniha, návrh dekorace vazby, předsádka 
a úprava V. h. brunner, 6.sv. ed. kytice, vydal 
Milan svoboda, Praha 1913, pergamenová 
vazba se zlaceným reliéfem, simili-japan, 
90s., vázal ludvík bradáč, velmi dobrý 
stav, desky mírně prohnuté, drobné skvrky 
na vazbě
lIteratura: toman: kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 72, sáňka č.210
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

160. Method Kaláb (1885–1963)
Otakar Theer: Všemu navzdory
bibliofilie, kubistická vazba s lomenými 
reliéfními ornamenty, návrh předsádky 
a úprava M. kaláb, tisk Grafia, 3. sv. ed. 
Zlatokvět, vydal Fr. borový, Praha 1915, pův. 
papírová vazba se zlac. hřbetem a ořízkou, 
66s., ruční papír, vázal ant. Jelínek, desky 
při krajích odřené, dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 298
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

161. František Kysela (1881–1941)
Viktor Dyk: Krysař
bibliofilie, frontispis, 3 přílohy, viněty v titulu 
a v textu vše dřevorytem, vazba, návrh 
předsádky a úprava Fr. kysela, tisk Grafia, 
1. sv. ed. Zlatokvět, vydal Fr. borový, Praha 
1915, pův. reliéfní celopl. vazba se zlac. 
písmem, 79s., ruční papír, vázal ant. Jelínek, 
velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 192
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

162. František Kysela (1881–1941)
Památce Mistra Jana Husi
bibliofilie, frontispis, titul, 14 kreseb, iniciály, 
vazba, návrh předsádky a úprava Fr. kysela, 
sest. Václav Vojtíšek, tříbarevný tisk Grafia, 
8. sv. ed. knihy spolku čes. bibliofilů, vydal 
Fr. borový, Praha 1915, pův. reliéfní vazba 
se zlac. ražbou, 127s., vázal ant. Jelínek, 
velmi dobrý stav
lIteratura: toman: kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 118-119, sáňka č. 274
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

163. Vratislav Hofman (1884–1964)
Jindřich Mann: Madame legros
kniha, obálka linorytem Vlast. hofman, ed. 
hry českého jeviště 11. sv., vydal evžen k. 
rosendorf, Praha 1924, orig. brož, 62s., 
obálka zašlá a při krajích opotřebená, 
natržený hřbet, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

164. Jaroslav Benda (1882–1970)
Stanislav K. Neumann: Kniha lesů, vod 
a strání
bibliofilie, frontispis, titul. list, dřevoryt, úprava 
a návrh ob. Jar. benda, vše v kubisticko-
expresivním stylu, úvobní slovo k. čapek, 
vydal spolek výtvar. umělců Mánes, Praha 
1914, 84 s., brož., drobné skvrny na obálce 
a papíře, dobrý stav
lIteratura: toman: kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 86 a 36, sáňka č.270
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 100 Kč
 (€ 46)

165. Václav Špála (1885–1946)
Josef Hora: Pracující den
bibliofilie, obálka a frontispis V. Špála, 
vydal Fr. borový, Praha 1922, 27. sv. edice 
červen, 61 s., brož., obálka při okrajích 
lehce potrhaná, dobrý stav
lIteratura: 50
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

166. Vratislav Hugo Brunner (1886–1928)
O. Theer: Výpravy k já
bibliofilie, kubistická obálka, předsádka, 
úprava a mědiryt v titulu V.h. brunner, 
vydal spolek českých bibliofilů, Praha 1914, 
papírová vazba, 300ex., 34s., papír Van 
Gelder, vázal l. bradáč, velmi dobrý stav, 
drobně opotřebený hřbet
lIteratura: toman: kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 81, sáňka č. 299
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

167. Jan Konůpek (1883–1950)
N. V. Gogol: Nos
kniha, návrh ob., titulu a závěr. viněty 
J. konůpek, vydal arthur novák, Praha 
1920, pův. polopergamen. vazba, 54s., ex. 
346/400, ob. vevázána vzadu, odřené hrany 
desek, jinak velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 37
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

168. Pravoslav Kotík (1889–1970)
Jiří Mahen: Měsíc * fantasie
bibliofilie, 5x dřevoryt v textu P. kotík, ob. 
V.h. brunner, 14. sv. ed. knihy Země, vydal 
stanislav Minařík, Praha 1920, pův. brož, 
8s., desky při krajích poškozené, papír lehce 
zašlý, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

6. KuBISTICKá KNIHA 
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173. Jan Konůpek (1883–1950)
Gustave Flaubert: Smarh
bibliofilie, úprava, návrh vazby a lept J. 
konůpek, vydal rud. Škeřík, Praha 1925, 
15 sv. edice symposion, vyzbu provedl Z. 
a J. nožička, ex. 61/400, 149 s., clkožená 
vazba, prohnuté desky, výborný stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

174. Karel Svolinský (1896–1986)
Jaroslav Seifert: Pár kapek rosy
bibliofilie, podpis básníka, sign. lept 
ve frontispise k. svolinský, umělecká 
vazba bed. Zákostelecký, Přeštice, 20 s., 
celokožená vazba se zl. písmem, ochranné 
pouzdro, výborný stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

175. Vilém Mrštík (1863–1912)
Pohádka máje
kniha, 18,5 x 12,5 cm, vyd. J. otto, Praha, 
1930, kožená vazba s ornamentálním 
zlacením, 492s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

169. Eduard Milén (1891–1976)
Prokop Toman: Bílý démon
kniha, návrh dekorace vazby a úprava ed. 
Milén, reprodukce 2 leptů Julia Mařáka, 
vydal Fr. borový, Praha 1923, pův. celopl. 
vazba se zlacením, 102s., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

170. Přemysl Pitter (1895–1976)
Duchovní revoluce v srdci Evropy
kniha, vydala konfrontace, curych 1974, 119 
s., umělecká vazba J. brchaň, Jindř. hradec, 
celokožená vazba se vsazenou plaketou 
s profilem P. Pittra, od akad. sochaře M. 
tomšeje, ochranné pouzdro, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

171. Oldřich lasák (1884–1968)
Moravský kumšt v košili
kniha, vytiskl a vydal Fr. obzina, Vyškov 
na Moravě 1926, 23. sv. edice obzinových 
tisků, umělecká vazba J. brchaň, kresba 
na deskách Fr. Prchlík, ex. 12/430, 63 
s., polopergamen. dýhová vazba, drobné 
skvrny na papíře, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

172. Friedrich Blumentritt (1879–1951)
Obrázky z Českých Budějovic
kniha, města a krajina v kresbách F. 
blumentritta, vydal odbor archivní správy 
a spisové služby Ministerstva vnitra čr, 
Praha 2014, umělecká vazba hedvika 
kružíková, ex. 28/150, 101 s., cl.kožená 
ručně malovaná vazba, ochranné pouzdro, 
vynikající stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

169.

7. uMělECKá VAZBA 

171. 172.

173.

175
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181.178.

176. Různí autoři
John lennon
bibliofilie, 32 x 23 cm, všechny listy signovány, 
soubor padesáti originálních grafických listů, 
signováno, autoři: axmann, benca, boroš, 
borovský, burgetová, čančíková, čepelák, černý, 
činčerová, činovský, doležal, Felix, halberštád, 
hampl, herčík, horálková, chmiel, chudomel, 
Jančovič, Jandová, Jiřincová, kadlecová, 
kállay, kiesewetter, kolenčík, kolenčíková, 
kovaříková, kubínová, laufrová, lesařová-
roubíčková, lochovská, lörincová, Matějíček, 
Matoušková, nováčková, odráška, ondrečková, 
Peterka, Piačka, Ptáčková, rotterová, ruzselák, 
sedláčková, stoupová-cikrtová, Šechtlová, 
Štrba ml., tomanová, tomášková-Willmannová, 
Vovsová, Vychodilová, formát alba i listů je a4, 
uloženo v kartonové krabici, vyd. 1990. obsahuje 
průvodní slovo v češtině a angličtině, vyšlo 60-100 
kusů (dle čísel na grafikách), ex. č. 60, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 15 000 Kč
 (€ 625)

177. Josef Váchal (1884–1969)
Otokar Březina / Ruce
bibliofilie, 1943, 35,8 x 25,5 cm, třináct dřevorytů 
značeno ve štočku, poslední list sign. Pd 
J. Váchal, č. 255/1001, bibliofilie s třicetipěti 
dřevoryty Josefa Váchala, příloha třináct 
barevných dřevorytů k veršům otakara březiny. 
V počtu 1001 výtisků vydal elk, akc. spol. 
v Praze roku 1943. Z toho bylo tištěno 100 výtisků 
na papíře hodomura, 300 výtisků na papíru 
zerkallském a 600 výtisků na similijapanu 
v knihtiskárně Müller a spol. v turnově, tento 
výtisk má číslo 255. seznam listů: I. chvíle slávy 
jsem měl; II. Vedra; III. hudba slepců; IV. ruce; V. 
Zpívaly vody; VI. kolozpěv srdcí; VII. dithyramb 
světů; VIII. stráž nad mrtvými; IX. Šílenci; X. 
čisté jitro; XI. Místa harmonie a smíření; XII. 
Jarní noc; XIII. čas, volné listy v kartonovém 
přebalu, stav velmi dobrý
lIteratura: Josef Váchal, argestea 1994, 
č. c 16
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 28 000 Kč
 (€ 1167)

178. (Marie Čermínová) Toyen (1902–
1980)
Anthologie protifašistických umělců
bibliofilie s pěti původními signovanými 
ilustracemi od toyen, J. Štyrského, Fr. 
bidla, a. hoffmeistera a a. Pelce, 1936, 24 x 
16 cm, 23x signováno, č. 203/550, antologie 
především prozaické a básnické tvorby 
(taktéž notové zápisy) českých autorů 30. 
let 20. století, kteří ve své tvorbě využívali 
protifašistické a protiválečné náměty. 
spolupracovali a signovali: k. biebl, F. bidlo, 
a. hoffmeister, F. halas, J. hořejší, k. konrád, 
J. kratochvíl, M. Majerová, h. Malířová, s. k. 
neumann, V. nezval, e. F. burian, Jan noha, 
l. novomeský, I. olbracht, M. Pujmanová, 
a. V. Pelc, J. Štyrský, V. Vančura, toyen, 
J. Ježek, J. Voskovec a Jan Werich. 
typografická úprava karel teige. Vydal 
ve prospěch protifašistického boje dr. b. 
Šmeral v Praze v r. 1936, 76 stran, číslovaný 
výtisk, tento výtisk má č. 203  (celkem 
vyšlo 565 číslovaných výtisků, z toho čísla 
I-XV na ručním papíře Pannekoek a čísla 
1-550 na dřevaprostém papíře, na němž je 
i tento.), povolená vazba, mírně poškozená 
obálka (kartonové pouzdro)
lIteratura: Vloemans 337. bubla 2226.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 20 000 Kč
 (€ 834)

179. Albín Brunovský (1935–1997)
Výlet litografický
bibliofilie, 24,5 x 17 cm, 10x sign. barevná 
litografie a. brunovský, báseň Výlet J. 
Šimonoviča, vyd. Jaroslav lohynský a Ivan 
Panenka, volné grafické list v papírové 
obálce, výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 12 000 Kč
 (€ 500)

180. Albín Brunovský (1935–1997)
Hommage a Albín Brunovský
bibliofilie se šesti původními lepty (2x 
brunovský, 4x kállay), 1985, 26,2 x 18,8 cm, 
nesignováno, kállay 4x značeno v desce dk 
85, č. 4/10, Ivan Panenka - dušan kállay: 
hommage aan albin brunovský. Překlad 
ze slovenštiny do holandštiny a. van dijk - 
Pražáková. baarn, arethusa Pers herber 
blokland baarn holland, 1985, 23 stran, 
tištěno 10 exemplářů
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 4 000 Kč
 (€ 167)

181. Albín Brunovský (1935–1997)
Píseň písní
bibliofilie, 3x lept, 1992, sign. du brunovský, 
č. 67/200, vydala nadace lyra Pragensis, 
rozměr 10,8 x 7,7 cm
 1 500 Kč
 (€ 63)

182. Vladimír Škoda (1942)
V. Čerepková: Básně
bibliofilie, 9 grafických listů a podpis Vl. 
Škoda v tiráži, 9 básní V. čerepková, 
vydala revue k, 1991, 75 číslovaných 
výtisků, 5 neprodejných značených h.c., 
tento přednostní výtisk, volné listy v org. 
ochranném pouzdře, výborný stav
 10 000 Kč
 (€ 417)

183. Různí autoři
Vladimír Boudník 70
bibliofile, 4 x grafický list, 1994, 32 x 23 cm, 
sign. vše, k nedožitým sedmdesátinám 
Vladimíra boudníka připravili antonín 
hartmann (text), dalibor chatrný, Jan 
koblasa, Jiří kolář, lubomír Přibyl, Zbyšek 
sion (grafické listy) a Ivan hrdina (redakce). 
Vyšlo v počtu 200 číslovaných výtisků. tento 
má číslo 41. uloženo v pevný deskách.
 10 000 Kč
 (€ 417)

8. BIBlIOFIlIE 
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187. Jurij Jakovenko (1965)
Orestes
bibliofilie se šesti původními grafikami, 
2013, 47,3 x 34,5 cm, vše sign. du Jurij 
Jakovenko, vázáno v kůži, formát grafik 24,5 
x 19,5, vydalo Xotaris art Forum v athénách 
v roce 2013, autoři christos Giannakos 
(text) a Jurij Jakovenko (grafika) zde čerpali 
inspiraci z antického řeckého tragického 
básníka aischyla, text v řečtině, angličtině, 
němčině, ruštině a čínštině, vytříbený 
grafický styl Jurije Jakovenka kombinuje lept 
s akvatintou s použitím autotypické mřížky
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 30 000 Kč
 (€ 1250)

188. Petr lazarov (1958)
Aiónia maché
bibliofilie se třemi původními dřevoryty, 
2012, 44,5 x 29,5 cm, vše sign. du 
P. lazarov, 5/100, Jako jediný žijící autor je 
zastoupen v rijksmuseum v amsterdamu. 
dále je zastoupen v Museum Meermanno-
Westreenianum, the hague, netherlands; 
Museum of Fine arts, okinawa, Japan; 
national library of congress, Washington 
dc, usa; yale university, usa; a the 
university of british columbia, Vancouver 
canada. Pracoval s nejznámějším 
dřevorytcem světa – japoncem sensei 
Fujimori-san. Zde se naučil vyrábět vlastní 
papír, který používá pro tisky dodnes. V roce 
2002 založil vlastní tiskárnu PePelpress. 
V roce 2007 vyprodal svoji výstavu 
v Pekingu a v roce 2008 byl vyhlášen mezi 
10 nejlepšími dřevorytci světa. Mezi lety 
2002 až 2020 vyhrál několik prestižních cen 
pro nejlepší ilustrace světa v bibliofilských 
vydáních. Ilustroval autory jako: louis Paul 
boon, atanas daltchev, cor Jellema, kavafis, 
emily dickinson, charlotte brontë, Victor 
hugo, archimedes, nebo crispin elsted. 
V poslední době zpracovává bibliofilie pro 
exkluzivní řeckou galerii Xotaris – která 
vydává knihy převážně vázané v kůži.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 10 000 Kč
 (€ 417)

189. Různí autoři
Kytice
bibliofilie, 48 x 35 cm, z prací členů sdružení 
českých umělců a grafiků hollar, autoři: 
cyril bouda: kamenorytina na titulním listě, 
Václav Fiala: mědirtina, Milada kazdová: 
měkký kryt, František kobliha: měkký kryt, 
Josef kočí: suchá jehla, Jan konůpek: 
mědirytina, emil kotrba: lept, antonín 
Majer: lept, eduard Milén: lept, karel Müller: 
lept, Viktor Polášek: suchá jehla, Vladimír 
Pukl: mědirtina, emanuel ranný: suchá 
jehla, Vladimír silovský: lept, t. F. Šimon: 
mezzotinta, karel Štěch: lept, karel Štika: 
suchá jehla, karel tondl: suchá jehla, 
karel Vik: lept, Viktor Vorlíček: lept, chybí 
arno nauman: lept a J. c. Vondrouš: lept, 
nákladem knihkupectví v hollaru, Praha, 
1942, č. ex. 6, volné listy v kartonových 
deskách, místy pokrčený papír, lehké 
zašpinění spodní části titl. listu, jinak velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 21 000 Kč
 (€ 875)

190. Jan Maria Augusta (1897–1939)
Rukověť sběratelova
bibliofilie s třiceti ukázkami grafických 
technik, 1927, 425/500, kniha vyzdobena 
Zdenkou braunerovou, vyšla jako 1. svazek 
bibliothéky knihomola nákladem ludvíka 
bradáče na král. Vinohradech roku 1927. 
listy původní grafiky vytvořili a podepsali 
František bílek, V. h. brunner, svatopluk 
klír, František kobliha, rudolf kremlička, 
stanislav kulhánek, alois Moravec, Jaroslav 
naumann, František Pavelka, Vladislav 
röhling, t. F. Šimon a karel Vik, 1104 stran 
+ grafické přílohy
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 18 000 Kč
 (€ 750)

190.186.

184. Různí autoři
Konvolut grafik pro Česko-Slovensko-
Švýcarskou zdravotnickou společnost
21x různé grafické techniky, 1995, sign. 
vše, č. XI/200, autoři: Jan barták, adolf 
born, Zdeňka burgetová, Jaroslav dajč, Jan 
hrubý, Josef Istler, Vladimír Jiránek, Jaroslav 
králík, Vladimír nagaj, kornelie němečková, 
Miloš nesvadba, Marie Plotěná, Pavel rak, 
Vladimír renčín, Jiří slíva, Vlasta Švejdová, 
karel teissig, blanka Votavová, Jan Vyčítal, 
olga Vychodilová, olbram Zoubek, rozměr 
souboru: 30,5 x 22 cm
 10 000 Kč
 (€ 417)

185. Kolektiv autorů
Soubor šesti grafických listů
5 x lept; 1 x mědiryt, 1941, 52 x 39,5 cm, 
sign. vše, dílo vyšlo v roce 1941 nákladem 
klubu přátel umění v Prostějově v počtu 
200 výtisků, a to 30 na japanu a 170 
na pannekoeku. listy vytiskl za dozoru 
autorů Mirro Pegrassi v Praze. dekorace 
v titulních stranách nakreslil cyril bouda. 
text vytiskla knihtiskárna Václava horáka 
v Prostějově. (cyril bouda, Václav Fiala, 
Milada kazdová, antonín Majer, Vladimír 
silovský, František tavík Šimon)
 10 000 Kč
 (€ 417)

186. Různí autoři
Dvakrát šedesát
bibliofilie s dvanácti originálními grafickými 
listy, 1997 - 1998, 34,5 x 25 cm, vše signováno, 
37/200, soubor 12 grafických listů s básněmi 
olgy čechové, ke svým šedesátinám vydali 
Josef runštuk a karel žižkovský, autoři: J. 
brázda, F. burant, o. čechová, k. demel, J. 
Istler, b. Jirků, V. komárek, o. kulhánek, J. 
Pileček, P. sukdolák, J. souček, J. Šerých, 
rozměry grafik cca 18 x 12 cm, volné listy 
v kartonovém přebalu
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 15 000 Kč
 (€ 625)
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191. Jan Zrzavý (1890–1977)
Grafické dílo Jana Zrzavého
bibliofilie s originálním leptem, 1977, 25,5 x 
17 cm, sign. Pd Jan Zrzavý, soupis grafické 
díla sestavil, k vydání připravil a úvodem 
opatřil dr. František dvořák, originální 
podepsaný lept Jana Zrzavého (rozměr leptu 
14,7 x 9,8), vydal spolek českých bibliofilů 
v Praze v nákladu 200 tisků, vytiskla sPŠG 
v roce 1977
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 15 000 Kč
 (€ 625)

192. Kamil lhoták (1912–1990)
Ze života balónu (Karel Sýs)
serigrafie, 1982, 15,5 x 11 cm, sign. ld k. 
lhoták 82, sign. Pd karel sýs, pamětní tisk 
vydaný spolkem českých bibliofilů k besedě 
se zasloužilým umělcem kamilem lhotákem 
konané 26. září v olomouci a 30. září 1982 
v Praze
 5 000 Kč
 (€ 209)

193. Kamil lhoták (1912–1990)
Vzpomínkový list
bibliofilie, 4 listy s pův. sign. litografiemi 
autorů: c. bouda, V. Fiala, V. hejna, a. 
homolka, o. Janeček, l. Jiřincová, l. 
kašpar, b. knobloch, P. kotík, e. kotrba, 
J. kovář, k. lhoták, J. liesler, J. Mahelka, 
a. Majer, V. Mašek, a. Moravec, k. Müller, 
a. nauman, k. oberthor, V. Polášek, V. 
silovský, V. sivko, M. stretti, V. stretti, 
P. sukdolák, l. Šimák, k. Štika, J. Šváb, r. 
Šváb, J. Švengsbír, k. tondl a J. Vondrouš, 
vše stejný formát: 90x60, vyd. hollar, Praha, 
1954, 400 výtisků, 3x dvojlist, listy mírně 
ohmatané a ušpiněné
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

194. Kamil lhoták (1912–1990)
5x serigrafie
bibliofilie, 5x serigrafie k. lhoták, 2x sign. 
autorem, 2x dosignována zřejmě autorem 
bibliofilie I. hrdinou, obs. kratší text k. 
lhotáka a Fr. dvořáka (podpis), ex. 94/100 
na deskách, volné listy v plpl. deskách, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

195. Vladimír Komárek (1928–2002)
Malíři Vladimíru Komárkovi
bibliofilie, 1980, 30 x 14 cm, sign. V. komárek, 
č. 89, soubor básní a dopisů věnovaných 
malíři Vladimíru komárkovi, deseti dřevoryty 
vyzdobil Vladimír komárek
 1 000 Kč
 (€ 42)

196. Vladimír Komárek (1928–2002)
Srdce ve skříni
bibliofilie, 1981, 30 x 14 cm, sign. V. 
komárek, soubor básní věnovaných malíři 
Vladimíru komárkovi, dvěma dřevoryty 
vyzdobil Vladimír komárek, podepsáno 
richardem bergmanem, karlou erbovou, 
Jindřichem hilčrem, Miroslavem horníčkem, 
Josefem hubařem, Petrem kovaříkem, 
ludvíkem kunderou, Jiřím suchým, karlem 
sýsem a Jiřím žáčkem
  500 Kč
 (€ 21)

197. Vladimír Komárek (1928–2002)
František Halas: Já se tam vrátím
bibliofilie, 4x suchá jehla, 1979, sign. 
V komárek, č. 8/35, k 30. výročí úmrtí 
Františka halase vydal v roce 1979 jako 
soukromý neprodejný tisk emil Gebauer 
v počtu 35 výtisků, rozměr 21 x 15 cm
 600 Kč
 (€ 25)

196.194.

198. Oldřich Kulhánek (1940–2013)
Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara
bibliofilie, 7x suchá jehla, 1990, sign. vše, 
původní bibliofilské vydání XII. svazku 
Příběhy, vydané Václavem Pourem, do části 
nákladu nebyly vytištěny dřevoryty bohdana 
laciny, v edici 33 vydáno v několika 
variantách grafické výzdoby (1982, 
1984,1990)
 7 000 Kč
 (€ 292)

199. Oldřich Kulhánek (1940–2013)
František langer: Vzpomínka na Vino-
hradské divadlo
bibliofilie, 4x litografie, 1988, sign. oldřich 
kulhánek, č. 96/200, vázáno v kůži, ruční 
papír, rozměr 11 x 8 cm
 400 Kč
 (€ 17)

200. Karel Chaba (1925–2009)
Praha
5 x lept, 1995, rozměr souboru 31 x 21,5 cm, 
vše sign. du, č.11/100, soubor 5 leptů 
vydaných k sedmdesátým narozeninám 
karla chaby nakladatestvím Galerie 
honor v redakci dr. Ivana hrdiny. text 
bohumila hrabala z ruční sazby baskerville 
vysázel Jiří Vágner
 2 500 Kč
 (€ 105)

201. Alois Pitrmann (1911–1986)
Matka
10 x litografie, 1943, 55 x 33,5 cm, vše sign. 
Pd alois Pitrmann, soubor 10 původních 
litografických listů. Vydáno v 50 číslovaných, 
autorem podpesaných výtiscích, z nichž 
tento výstisk má číslo IV.. uloženo 
v deskách.
 100 Kč
 (€ 5)
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207. Jiří Anderle (1936)
Zarathustras Buch der Ratschlage
bibliofilie, lept, 1992, sign. du anderle, č. 
99/200, vydala nadace lyra Pragensis, 
kožený přebal, rozměr 10,3 x 7,7 cm
 350 Kč
 (€ 15)

208. Jiří Anderle (1936)
192 kreslených vzkazů do záplisníku 
na dveřích architekta Aleše Synka v uli-
ci Nový Svět č. 7 v Praze na Hradčanech 
z let 1985-1991
kniha, vyd. Galerie nový svět, Praha, 1999, 
volné listy v ob., bez grafické přílohy!, ob. 
mírně zašlá, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

209. Ota Janeček (1919–1996)
Jaroslav Seifert: Jarní rondeaux
bibliofilie, 3x suchá jehla, 1992, č. 100/200, 
vydala nadace lyra Pragensis, rozměr 70,5 
x 7,9 cm, značeno razítkem
 1 000 Kč
 (€ 42)

210. Josef Čapek (1887–1945)
S.K. Neumann: Bohyně, světice, ženy 
(torso)
kniha, litografie ve frontispisu J. čapek, 
podpis s.k. neumanna na patitulu, vyd. Fr. 
borový, Praha, 1915, 1200 výtisků, upr. M. 
kaláb, pův. karton. vazba, 88s., pošk. hřbet 
desek, listy mírně ohmatané, na tit. listě 
razítko bývalého majitele
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 3 500 Kč
 (€ 146)

202. Alois Pitrmann (1911–1986)
Má vlast
12 x litografie, 1943, 40 x 29,5 cm, vše. sign. 
Pd alois Pitrmann 43, cyklus 12 původních 
litografií z rodné země. díl první. uloženo 
v deskách.
 200 Kč
 (€ 9)

203. Alois Pitrmann (1911–1986)
Pašije
10x suchá jehla, vše 22 x 16 cm, sign. vše 
alois Pitrmann, č. 24, cyklus 10 jehlorytů 
o utrpení Ježíše krista, panu dr. Fr. boušovi 
připisuje autor, listy tiskl M. Pegrassi
 300 Kč
 (€ 13)

204. Jindřich Pileček (1944–2002)
Memento
8x lept, 1988/89, vše 29,5 x 19,5 cm, vše 
sign. J. Pileček 89, č. 5/70, svazek č. 7 
edice Města, vyšlo nákladem autora v roce 
1988/89, vytiskl Jan Mauler, řídí Jaroslav 
černý, soubor číslo 15/70
 400 Kč
 (€ 17)

205. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Šest pražských leptů
6 x grafický list, 33 x 19,5 cm, sign. vše J. 
ch. Vondrouš 15, soubor šesti grafický 
listů Prahy: staroměstská radnice, dům 
s belvederu, týn od východu, kosíci sv. 
Mikuláše, Zelný trh, týn v noci. náklad 30 ks. 
tento má číslo 27.
 1 200 Kč
 (€ 50)

206. Jiří Anderle (1936)
Zarathustra´s book of advice
bibiofilie, lept, 1992, sign. du anderle, č. 
97/200, vydala nadace lyra Pragensis, 
kožený přebal, rozměr 10,3 x 7,7 cm
 350 Kč
 (€ 15)

211. Karel Čapek (1890–1938)
Bajky
bibliofilie, podp. v tiráži karel čapek, jako 
soukromý tisk pro Václava Palivce vyd. 
orbis, Praha, 1936, ex. 28/50, typ. upr. r. 
hála, sešit v pův. ob., nestr., ob. zažloutlá, 
velmi dobře zachováno
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

212. Cyril Bouda (1901–1984)
Jiří Wolker: Balady
bibliofilie, pův. lept na tit. listě, typ. úprava 
a návrh vazby c. bouda, vyd. Václav Petr, 
Praha, 1925 (u příležitosti Mezinárodní 
výstavy moderních dekorativních 
a průmyslových umění v Paříži), 400 
vázaných výtisků na holandském papíře 
Van Gelder (tento nečíslován), do vepřovice 
svázal a. tvrdý, na předsádce ex-libris 
Václav Janka od a. naumanna (sign.), clkžn. 
vazba se zlacením a ražbou, 61s., výborný 
stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

213. Cyril Bouda (1901–1984)
J. Seifert: Píseň o flétně (Cyrilu Boudovi)
bibliofilie, 15,5 x 21,5 cm, 1x sign. suchá 
jehla ve frontispisu c. bouda, vyd. 
k osmdesátinám c. boudy připravili 
Phdr. František dvořák a František Janás, 
ex:18/58, podpisy v tiráži Jaroslav seifert, 
F. dvořák a F. Janás, volné dvoulisty v pův. 
pap. obálce, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

204.203.
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223.215.

214. Aubrey Vincent Beardsley (1872–
1899)
Das Haus der Tausend Freuden
kniha, podpis s datací na patitulu Josef 
hodek, vyd. eigenbrödlerverlag, berlin, 
1920, ex. 288/600, úprava a kresba na ob. 
a. beardsley, plkž. převazba se zlacením 
na hřbetu, pův. ob. vevázána, 28s., mírně 
odřený hřbet, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

215. Anna Macková (1887–1969)
Z českých krajů
bibliofilie, 5x sign. dřevoryt v pův. kartonových 
deskách (Zvonička v boszku; kostelík kočí 
u chrudimi; nové Město nad Metují; Mladá 
boleslav a dobrovice); soubor pravděpodobně 
není kompletní, z dostupných informací nelze 
ani ověřit, zda přítomné dřevoryty do tohoto 
souboru původně patřily, listy mírně zašlé, 
desky opotřebené a ušpiněné
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

216. Edith Berger (1900–1994)
Jean Giono: Village
bibliofilie, 22x linoryt e. berger v textu 
a na tit. listě, vyd. neuveden, Paříž, 1950, 
ex. 66/125 na velínu, tisk linorytů Francois 
Prochaska, volné listy v pův. kartonových 
deskách a ochranném pouzdře, flíčky při 
okrajích listů, dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 6 000 Kč
 (€ 250)

217. Miroslav Troup (1917–1993)
Kálidásah: Šestero ročních počasů
bibliofilie, 10x lept (první ve frontispisu 
sign.) M. troup, vyd. elk, Praha, 1942, 
ex. 195/301 na japanu hodoura, volné listy 
v pův. karton. obálce, 56s., pouzdro při 
okrajích popraskané, jinak dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)

218. Vojtěch Preissig (1873–1944)
Barevný lept a barevná rytina. Technické 
poznámky. Díl I.
bibliofilie, původní barevná akvatinta 
strom v květu ve frontispisu a původní 
lept s portrétem Preissigova otce, text 
a černobílé ilustrace V. Preissig, vyd. česká 
grafika, Praha, 1909, ex. 240, clpl. převazba, 
109s., velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka: 112
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

219. Mikoláš Aleš (1852–1913)
Ex libris Mikoláše Alše 1878-1913
bibliofilie, obs. 22 vlepených exlibris M. alše 
+ 3 vlepené ex-post na předsádku (z nich 
14 signováno tužkou dole), sebral a vyd. V. 
rytíř, Praha, 1916, předmluva e. svoboda, 
pův. plpl. vazba, nestr. desky mírně zašlé 
a ušpiněné, jinak dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

220. Václav Fiala
Zázračný kámen
bibliofilie, 1949, sdružení českých umělců 
grafiků hollar v Praze, vydáno 500 výtisků 
s původními litografiemi členů sčuG hollar, 
z grafických příloh chybí č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
11, rozměr 28 x 21,5 cm
 100 Kč
 (€ 5)

221. Jindřich Schmidt (1897–1984)
Rajská sonáta
bibliofilie, 1983, sign. J schmidt, pět 
dřevorytů Maxe Švabinského v ocelorytinách 
Jindry schmidta, druhé vydání, k 110. výročí 
narození Maxe Švabinského vydal klub 
filatelistů 06-5 kroměříž a Švabinského kruh 
přátel výtvarného umění v kroměříži v počtu 
1200 výtisků, rozměr 21 x 15 cm
 100 Kč
 (€ 5)

222. Orest Dubay (1919–2005)
Guillaume Apollinaire: Pod mostem Mira-
beau
bibliofilie, dřevoryt, sign. orest dubay, č. 
94/200, rozměr 21,2 x 10,4 cm
 100 Kč
 (€ 5)

223. Orest Dubay (1919–2005)
Paul Verlaine: Než odejdeš časně k ránu
bibliofilie, dřevoryt, 1986, sign. orest dubay, 
č. 94/200, rozměr 21,2 x 10,4 cm
 100 Kč
 (€ 5)

224. Různí autoři
O lásce
konvolut 24 litografií, 1977, sign. vše, 
č. 54/80, autoři jednotlivých listů: adolf 
born, olga čechová, daniela havlíčková, 
stanislav holý, Jim Janíček, Ivan kaka, 
dušan kállay, Vladimír komárek, ladislav 
kuklík, oldřich kulhánek, Josef liesler, Petra 
oriešková, Jaroslava Pešicová, Jindřich 
Pileček, Pavel roučka, Jan souček, ctirad 
stehlík, Vladimír suchánek, Jiří Šalamoun, 
eva natus-Šalamounová, Jaroslav Šerých, 
kamila Štanclová, stanislav Vajce, karel 
Vysušil, rozměr 21 x 16 cm
 3 000 Kč
 (€ 125)

225. Vladimír Boudník (1924–1968)
loď : 5.II.1952
bibliofilie, 7 x 10,5 cm, text a grafická úprava 
Vladimír boudník, edice explosionalismus, 
2. sv., vydala Inverze, Praha (1990), 
nestr. (26), sešit, desky z průmyslového 
smirkového papíru, velmi dobrý stav
 300 Kč
 (€ 13)

226. Josef Istler (1919–2000)
Vít Obrtel: Vodotrysk
bibliofilie, 3x lept, sign. vše istler, sbírka 
veršů Víta obrtela, doplněna lepty Josefa 
Istlera, vydaná spolkem českých bibliofilů
 900 Kč
 (€ 38)
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227. Jan Souček (1941–2008)
Saint- John Perse: Kronika
bibliofilie, 6x lept, 1982, sign. vše, č. 67/200, 
vydal supraphon v roce 1982 jako 24. 
svazek bibliofilské edice Polyhymnia a jako 
85. publikaci v edici lyry Pragensis, rozměr 
publikace 30 x 22 cm
 1 200 Kč
 (€ 50)

228. Milan Mejstřík (1957)
Francesco Petrarca: líbezné vody čisté
bibliofilie, 1x dřevoryt, 1967, sign. Pd Milan 
Mejstřík 68, tři kancóny a šest sonetů, 
vydal Památník národního písemnictví, 
dřevořezem vyzdobil Milan Mejstřík, rozměr 
publikace: 21,5 x 15 cm
 100 Kč
 (€ 5)

229. Různí autoři
litografie Skupiny československých 
umělců grafiků Hollar
40x litografie, 11 x 15,5 cm, sign. vše, 40 
drobných litografií různých autorů (např. 
Moravec, liesler, sklenář, Švabinský, Fiala, 
ronovský, oberthor, Šimák, sukdolák,...)
 1 000 Kč
 (€ 42)

230. Josef Hodek (1888–1973)
Karel Škába: Má Provence
bibliofilie, 2x dřevoryt, 1948, sign. J hodek, 
č. 84/120, soukromý tisk hanuš sovák, 
rozměr publikace 23 x 16,5 cm
 100 Kč
 (€ 5)

231. Vladimír Suchánek (1933–2021)
6 litografické exlibris
bibliofilie, 6x litografie, 1977, sign. vše, č. 
154/225, rozměr souboru 24 x 19,5 cm
 1 200 Kč
 (€ 50)

231.

232. ludvík Páleníček
Vrchlický/ Švabinský
bibliofilie, 1973, sign. ludvík Páleníček, 
v úpravě Václava Ševčíka a se Švabinského 
leptem Zjevení z cyklu V pralese, vytištěným 
z původní desky, na podzim 1973, 
vydal Památník národního písemnictví 
ve spolupráci se spolkem českých bibliofilů, 
tisk na ručním papíru v 600 výtiscích, rozměr 
26,7 x 12 cm
 200 Kč
 (€ 9)

233. Dana Puchnarová (1938)
Grafické album
bibliofilie, 6x lept, 1981, sign. vše, grafické 
album obsahuje listy: Z cyklu Geometria 
spiritualis - oslava hmoty, horizontála, 
Z cyklu křivky - červená a modrá, Z cyklu 
sen o civilizaci - Projekt parku budoucnosti, 
Země budoucího utopeia, orfeus cesta tam, 
rozměr souboru 23 x 22 cm
 2 000 Kč
 (€ 84)

234. Jiří Švengsbír (1921–1983)
Praha
13x oceloryt, sign. vše, soubor 13 
signovaných ocelorytin Jiřího Švengsbíra 
s námětem Prahy, rozměr souboru 31 x 22,5
 250 Kč
 (€ 11)

235. Různí autoři
7 Exlibris
7x grafický list, 1996, sign. vše, autoři ex 
libris: Josef Istler, Jan kavan, Vladimír 
komárek, oldřich kulhánek, karol 
ondreička, Jiří Poláček, olga Vychodilová. 
Účastníkům XXVI. mezinárodního kongresu 
F.I.s.a.e. v chrudimi 1996 věnuje spolek 
sběratelů a přátel exlibris v Praze, rozměr 
souboru 21,5 x 15,5 cm
 1 500 Kč
 (€ 63)

236. František Muzika (1900–1974)
Jindřich Hořejší: Návrat ztraceného syna
bibliofilie, 1x dřevoryt, 1946, sign. Pd F. 
Muzika 46, č. 195/300, vydal kruh krásné 
knihy k básníkovým šedesátým narozeninám 
roku 1946, rozměr bibliofilie 23 x 14,7 cm, 
natrženo v horní části
 1 200 Kč
 (€ 50)

237. Miluše Vránová
Miluše Vránová: Polštář z trávy
bibliofilie, 24,5 x 17,2 cm, sign. Miluše 
Vránová
 100 Kč
 (€ 5)

238. Michael Florián (1911–1984)
Antonín Hugo Bradáč: Pokušení noci
bibliofilie, dřevoryt, sign. Pd Florian, 
na ručním lisu vytiskl 100 výtisků Josef 
cipra, dřevorytem vyzdobil Michael Florián, 
přiložen děkovný dopis ant. bradáče tiskaři, 
rozměr publikace 24,5 x 18 cm
 150 Kč
 (€ 7)

239. Jaroslav Kaiser (1919)
Soubor Ex libris
30x serigrafie, sign. vše, č. IX/XXX, rozměr 
souboru 24,5 x 18 cm
 600 Kč
 (€ 25)

240. Josef řehoř (1921)
Jiří Paris: Tmáň
bibliofilie, litografie, 1969, sign. Pd J. řehoř, 
100 výtisků vytiskl v ručním tiskařském lisu 
v roce 1969 jako soukromý tisk Josef cipra, 
rozměr publikace 24,5 x 17,5 cm
 100 Kč
 (€ 5)

241. Karel Oberthor (1921–1996)
Ezopovy bajky
10x litografie, sign. vše, deset ex libris, 
vydáno 1991 v nákladu 120 kusů, rozměr 
souboru 16,5 x 10,5 cm
 100 Kč
 (€ 5)

229.
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247.246.

242. Různí autoři
Album grafických listů z literárních a hu-
debních večerů lyry
6x lept, 1981, sign. vše, č. 12/300, autoři: 
ladislav kuklík, Jan otava, karol ondreička, 
rozměr souboru 10,9 x 7,5 cm
 300 Kč
 (€ 13)

243. Různí autoři
Album grafických listů z literárních a hu-
debních večerů lyry
6x různé grafické techniky, 1982, sign. vše, 
č. 34/500, autoři: Josef liesler, Zdeněk Mézl, 
Vladimír suchánek, rozměr souboru 10,5 x 
7,5 cm
 300 Kč
 (€ 13)

244. Bohdan Kopecký (1928–2010)
Karel Šiktanc: Muž a žena
bibliofilie, 6x dřevořez, 1992, sign. bohdan 
kopecký, k. Šiktanc, dvě básně Jak se 
trhá srdcedoslovem opatřil Miloš Pohorský, 
šesti původními dřevořezbami ilustroval 
bohdan kopecký, vydal Památník národního 
písemnictví, pro členy spolku českých 
bibliofilů v nákladu 900 autory podepsaných 
prémiových výtiscích za rok 1989, tento 
prémiový tisk má číslo 753, rozměr publikace 
20,2 x 12,5 cm
 400 Kč
 (€ 17)

245. Antonín Burka (1896–1947)
Ex libris II, 12 původních dřevorytů
12x dřevoryt, 1925, sign. vše, č. 88/100, 
s úvodním slovem V. k. krofty, rozměr 
souboru 24,5 x 16,5 cm
 90 Kč
 (€ 4)

246. Různí autoři
Spolek sběratelů a přátel Ex libris, Sou-
bor A
14x různé grafické techniky, 1988, sign. 
vše, č. 96/200, autoři: Milan bauer, Vojtěch 
cinybulk, anna Grmelová, Jaroslav hořánek, 
Jaroslav kaiser, l. J. kašpar, Jan kavan, 
Jaroslav klápště, bohuslav knobloch, Petr 
Melan, Jindřich Pileček, Přemysl rolčík, 
karel Šafář, emilie tomanová, rozměr 
souboru 21 x 15,5 cm
 800 Kč
 (€ 34)

247. Různí autoři
Má země
bibliofilie, 1979, sign. vše, soubor 16 
grafických listů - J. dudek, M. erazim, d. 
havlíčková, e. kremláčková, l. kuklík, o. 
kulhánek, J. Pileček, P. roučka, P. sivko, 
J. souček, M. Šechtlová, d. tichá, o. 
Vychodilová, J. Walterová. Vydáno v roce 
1979 v počtu sedmdesáti ks Václavem 
křupkou.tento má číslo 35. uloženo 
v pevných deskách. rozměr souboru a4
 2 500 Kč
 (€ 105)

248. Jaroslav Vodrážka (1894–1984)
eva ave
bibliofilie, lept, 1948, 21,5 x 15,5 (rozměr 
souboru) cm, sign. vše, 12 knižních značek 
leptem
 100 Kč
 (€ 5)

249. Jaroslav Vodrážka (1894–1984)
Dvanáct rytých II
bibliofilie, 21,5 x 15,5 (rozměr souboru) cm, 
sign. vše, soubor 12 knižních značek
 100 Kč
 (€ 5)

250. Jaroslav Vodrážka (1894–1984)
Dvanáct rytých
bibliofilie, 21,5 x 15,5 (rozměr souboru) cm, 
sign. vše, soubor 12 knižních značek
 100 Kč
 (€ 5)

251. Různí autoři
Sjezd spolku sběratelů a přátel Exlibris
9x různé grafické techniky, 1991, sign. 
vše, č. 56/200, soubor 9 exlibris, autoři: 
karel beneš, Jiří bouda, Vojtěch cinybulk, 
Miroslav houra, ota Janeček (2x), ladislav 
J. kašpar, Petr strnad (2x), rozměr souboru: 
21 x 15 cm
 350 Kč
 (€ 15)

252. Různí autoři
7 Exlibris
7x různé grafické techniky, 1996, sign. 
vše, autoři: Milan erazim, Josef herčík, Jiří 
Jirka, Marián komáček, Markéta králová, 
Miloš Michálek, kateřina Vítečková, rozměr 
souboru: 21,5 x 15,5 cm
 100 Kč
 (€ 5)

253. Různí autoři
okNo
11x různé grafické techniky, 1978, sign. vše, 
autoři: alex beran, Miroslav houra, Milan 
Janáček, Miloš Janků, ladislav kašpar, 
Václav Pokorný, Pavel roučka, ladislav 
rusek, Jan souček, karel Šafář, Vladimír 
komárek, rozměr souboru: 21,5 x 15,5 cm
 100 Kč
 (€ 5)

254. Miroslav Matouš (1920–1998)
Soubor exlibris
8x litografie, 1977, sign. vše, č. 20/165, 
rozměr souboru: 22,5 x 16 cm
 100 Kč
 (€ 5)

255. Jiří Švengsbír (1921–1983)
užitková grafika
9 x rzůzné grafické techniky, 1946, 21 x 
15 (rozměr souboru) cm, sign. vše, č. 78, 
vytištěno v nákladu 113 čís. výtisků u V. 
bujárka a v úpravě J. a. Švengsbíra, rytiny 
vytiskl M. Pegassi.
 100 Kč
 (€ 5)
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261. Pavel Hlavatý (1943)
K. H. Mácha: Máj
6x lept, 1981, sign. vše, soubor 6 leptů 
Pavla hlavatého vydán k poctě 170. výročí 
narození karla hynka Máchy v 80 výtiscích, 
rozměr souboru 30 x 17 cm
 100 Kč
 (€ 5)

262. Různí autoři
Člověk a příroda
11x různé grafické techniky, 1977, sign. vše, 
č. 133/200, autoři: Vojtěch cinybulk, olga 
čechová, eva hašková, daniela havlíčková, 
Miroslav houra, ladislav J. kašpar, emil 
kotrba, Miloslav nováček, František Peterka, 
hana storchová, Vladimír suchánek, pro 
účastníky sjezdu sběratelů a přátel exlibris 
a grafiky v chrudimi vydal Jednotný klub 
pracujících - klub přátel výtvarného umění 
v chrudimi v nákladu 200 číslovaných 
výtisků, rozměr souboru 30 x 22 cm
  500 Kč
 (€ 21)

263. ladislav Kuklík (1947)
Fráňa Šrámek: Strhali jí květy a uláma-
li halůzky
bibliofilie, 3x lept, 1977, sign. vše, č. 
7/200, vydal supraphon jako osmý svazek 
bibliofilské edice Polyhymnia a jako třicátou 
třetí publikaci edici lyry Pragensis, rozměr 
publikace 22,5 x 15 cm
 600 Kč
 (€ 25)

264. ladislav Rusek (1927–2012)
Šestero úvah
bibliofilie, 6x suchá jehla, 1980, sign. vše, č. 
7/10, verše a suché jehly ladislava ruseka, 
soukromý tisk v omezeném počtu, rozměr 
21,5 x 17,5 cm
 100 Kč
 (€ 5)

256. Různí autoři
Olomouc 1976
17 x grafický list, 1976, sign. vše, soubor 
17 grafických listů - F. bělohlávek, a. 
beran, J. Grmela, d. Janoušek, l. Jalůvka, 
J. Jemelková, I. kosková, P. kotas, V. 
kotasová, J. krejčová, o. Michálek, l. 
rusek, J. sedláček, l. Vlodek, s. Vymětal, 
J. Wieser. obálka tomáš budík. rozměr 
souboru a4
 200 Kč
 (€ 9)

257. Různí autoři
Karel Žižkovský: Moje tři lásky
bibliofilie, 3 x grafický list, 1x fotografie, 1988, 
sign. vše, č. 14/100, vydáno v počtu 100 ks 
k padesátinám autora. soubor obsahuje 
grafické listy od J. Pilečka a fotografii 
od P. Váchy. Grafická úprava J. balihrová. 
Grafické listy vytiskl Zdeněk Šíma. rozměr 
souboru a4
 300 Kč
 (€ 13)

258. Josef Velčovský (1945)
Václav Spán: Anděl s chlupatým mečem
bibliofilie, 2 x grafický list, sign. vše, vydalo 
nakladatelství coMet v Praze v 600 
číslovaných výtiscích. tento má číslo 402. 
rozměr souboru a4
 400 Kč
 (€ 17)

259. František Kratochvíl
láska
1x lept, 127x serigrafie, sign. vše, na obálce 
nalepen lept Vladimíra komárka. rozměr 
souboru a5
  500 Kč
 (€ 21)

260. Neurčený autor
Hollar, sborník grafického umění
periodikum, 1951, 27,5 x 21,5 cm, ročník 
XXIII.
 100 Kč
 (€ 5)

265. Různí autoři
7 Exlibris
7x různé grafické techniky, 1996, sign. vše, 
autoři: alena antonová, Igor benca, adolf 
born, Miroslav houra, Jaroslav kaiser, 
renata Šimlíková, blanka Votavová, rozměr 
souboru 21,5 x 15,5 cm
 1 200 Kč
 (€ 50)

266. Helena Čápová (1956–2019)
Nejlepší mužskej na světě - Jiří Vosko-
vec, Jan Werich
bibliofilie, 5 x lept, uloženo v pevných 
deskách, 1990, sign. vše, nezkrácený text 
vzpomínky Jiřího Voskovce připravil spolu 
s pěti lepty hany čápové k nedožitým 
85. narozeninám Jiřího Voskovce a Jana 
Wericha dr. Ivan hrdina. náklad 200 ks. 
tento má číslo 22., rozměr bibliofilie a4
 1 000 Kč
 (€ 42)

267. Karel Svolinský (1896–1986)
Rudolf Medek: Po dvaceti letech
bibliofilie, 3x litografie, 1938, sign. v tiráži 
karel svolinský, vydal pro radost svých 
přátel k novému roku 1938 Method kaláb, 
rozměr souboru 21,5 x 15 cm
 100 Kč
 (€ 5)

268. Karel Svolinský (1896–1986)
Jaroslav Seifert: Pár kapek rosy
bibliofilie, 20 x 13,5 cm, sign. Pd k. 
svolinský, tištěná kresba na obálce a v tiráži 
+1 x originální lept od karla svolinského. 
Vysadil a vytiskl Vladimír bujárek.
 200 Kč
 (€ 9)

268.257.
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271.

269. Karel Svolinský (1896–1986)
Jaroslav Seifert: Tři romance o víně
bibliofilie, 4x suchá jehla a podp. v tiráži 
k. svolinský, podp. J. seiferta v tiráži, 
vyd. Vl. bujárek, Praha, 1956, ex. 120/200 
na chamois ruční antik, volné archy v pův. 
ob., výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

270. Jan Konůpek (1883–1950)
Knižní značky
14x různé grafické techniky, rozměr sešitu 
20,5 x 14,3 cm
 300 Kč
 (€ 13)

271. Různí autoři
Konvolut grafických listů
7x lept, rozměr souboru 21 x 15 cm, 
v souboru chybí lept od k. lhotáka, 
signováno vše mimo leptu Františka tichého
 4 000 Kč
 (€ 167)

272. Neurčený autor
Catalogue des Tableaux peints par dou-
ze Artistes: Beauverie, Bureau, Chataud, 
Champeaux, Darru, Hereau, Mathon, 
Pille, Quost, Porcher, Ribor, Vuillefroy
katalog, 12x lept Imp. a. cadart, katalog 
k aukci konané 29. 4. 1875 v hotelu drouot, 
plpl. přev., nestr., flíčky na někt. listech 
(mimo tisk. plochy), dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

273. Viktor Stretti (1878–1958)
A. Novák: Viktor Stretti
bibliofilie, 1x lept a 1x litografie (signováno) 
V. stretti, vyd. klub zaměstnanců léčebného 
fondu veřejných zaměstnanců, Praha, 1942, 
obs. čb. vyobrazení, volné listy v pův. obálce, 
18s. + přílohy, velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

274. Miloslav Moucha (1942)
Příležitostné zapisování z onoho světa 
nejen odtamtud
bibliofilie, 2x dřevoryt a text M. Moucha, 
vyd. Galerie bayer & bayer, Praha, 1995, 
k výstavě v síni Mánes, obs. fotografický 
doprovod (J. reich), brož s obálkou, nestr., 
výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

275. Dante Alighieri (1265–1321)
la Divina Commedia (Inferno I.+II.)
bibliofilie, beZ původních ilustrací s. 
dalího!, vyd. salani, arte e scienze, 1964, 
ex. 1435/2900, volné listy, ručním papír 
Magnani, 2x původní kartonové desky a 2x 
pův. ochranné pouzdra, velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

276. Katja Hajek (1950–2008)
Tagträume rütteln sich (Elf Märchen in 
Farbe Gesetzt)
bibliofilie, 11 barevných pohádek 
na rozkládacím ručním papíře bFk rives, 
všechny signovány vzadu katja hajek 92, 
uloženo v kartonovém pouzdře, na vnitřní 
straně podpis autorky, vyd. katja hajek, 
berlin, 1992, ex. 91/100, u příležitosti 65. 
narozenin otto herberta hajeka, celkem 
vyšlo 500 výtisků, výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

277. Jiří Trnka (1912–1969)
Jan Šnobr: Růže a smrt
bibliofilie, dřevoryt a úprava J. trnka, vyd. 
sdružení západočeských výtv. umělců, 
Plzeň, 1933, ed. stín, sv. 6, listy svázané nití 
v obálce, 29s., velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

278. Heinrich Bruppacher (1930–2010)
René Peter: Vierzehn Gedichte
bibliofilie, 1x barevný, 4x jednobarevný 
lept (vše signováno) a podpis v tiráži h. 
bruppacher, vyd. Galerie abc, ex. 86/100 
s podpisem autora v tiráži, volné listy 
v obálce, výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

279. Herbert Achternbusch (1938)
Sechs radierungen
bibliofilie, 6 původních leptů a podpis 
s věnováním na patitulu a podpis v tiráži h. 
achternbusch, vyd. eremiten Presse, 1964, 
ex. 105/110, brož s obálkou, okraje obálky 
opotřebené, velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

280. Josef liesler (1912–2005)
Alena Vrbová: Fontana di Trevi
bibliofilie, 2x sign. lept J. liesler, vyd. spolek 
českých bibliofilů, Praha, 1994, ex. 109/150, 
volné listy v obálce, výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)

281. Rudolf Svatek (1930–1973)
Za život radostný
bibliofilie, 13x sign. linoryt r. svatek, vyd. 
krajské nakl., Plzeň, 1958, volné listy 
v plátěném pouzdře, velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 250 Kč
 (€ 11)
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282. Aimé Constant Fidèle Henry (1801–
1875)
T.F.l. Nees van Esenbeck: Plantae medi-
cinales oder Sammlung offizineller Pflan-
zen
atlas, 184 listů s kolorovanými mědirytinami 
léčivých rostlin; nabízená neúplná, původně 
dvousvazková encyklopedie léčivých 
rostlin je nádhernou a obsažnou ukázkou 
přírodovědného atlasu léčivých bylin první 
poloviny 19. století. dílo německého botanika 
neese van esenbecka (1787-1837), 
lékárníka a profesora farmacie, ředitele 
botanické zahrady v leidenu a bonnu. 
esenbeck přepracoval původní texty M.F. 
Weyheho, J.W. Woltera a P.W. Funkeho. 
krásně kolorovaná litografická vyobrazení 
léčivých bylin jsou mistrovským dílem 
kreslíře a grafika aimé henryho. Ilustrace 
vynikají nejen estetickou působivostí, ale 
zároveň čistým a přesným zachycením 
habitu podle živých modelů kreslených 
bylin, keřů a stromů. toto přírodovědné dílo 
bylo vydáváno v letech 1821-1828, dodatky 
vyšly v letech 1829-1833 (arnz, düsseldorf); 
neúplný stav, chybí cca 2/3 vyobrazení 
a doprovodné texty, zachován titulní list 
ke 2. svazku; volné listy, při okrajích mírně 
pomačkáno, některé listy s flíčkami nebo 
výraznějším ušpiněním či zažloutnutím, 1 list 
natržený; dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 6 900 Kč
 (€ 288)

283. Jarmila Přibylová (1957)
Z pohádek B. Němcové
bibliofilie, 11x sign. suchá jehla J. 
Přibylová, Zlín, 1980, ruční papír, volé listy 
v koženkovém pouzdře, výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

283.

284. Miloš Marten (1883–1917)
Kniha silných
kniha, dřevoryt na předtitulním listě e. 
bernard a vignety Zd. braunerové, vyd. k. 
neumannová, Praha, 1909, I. vydání, 11. 
svazek českých autorů, clpl. převazba, 
152s., listy zažloutlé, dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

285. Alena Antonová (1930)
Petr Kopta: Nevinobraní
bibliofilie, sign. tříbarevný lept a. antonová, 
podpis autora, vyd. spolek č. bibliofilů, 
Praha, 2004, ex. 133/580 s podpisem 
výtvarnice a M. dyrynka (typ.) v tiráži, volné 
listy v ob., výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

286. ludmila Jiřincová (1912–1994)
Miloš V. Kratochvíl: Ve stopě rydla
bibliofilie, sign. lept ve frontispisu l. 
Jiřincová, podpis autora na tit. listě, vyd. l. 
Jiřincová, Praha, 1988, 15. svazek edice J, 
volné listy v ob., výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

287. Neurčený autor
la Province de Namur
bibliofilie, konvolut 7 suchých jehel 
s pařížskými motivy, 6x sign. Pd Gérárd?, 
ex. 76/89, volné listy v pův. ob., velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

288. Neurčený autor
Soirs de la Beaute, Volume 1. Recueil de 
photographies artistiques d’ aprés nature.
album, pravděpodobně první album aktů 
v čechách, informace k němu jsou prakticky 
nedohledatelné, tiskl o. Janáček, Praha, 
1912, obs. 16 listů (1x tit. list, 15x fotografie 
s aktem a pův. pap. ob. s potiskem, ob. 
zevnitř ve hřbetu vyspravena (slepena), při 
okrajích mírně opotřebena, vložené listy 
velmi dobře zachovány
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 5 000 Kč
 (€ 209)

289. Josef Váchal (1884–1969)
Knižní značky Josefa Váchala (soupis)
bibliofilie, 1x vícebarevný, 4x čb. dřevoryt, 
dřevoryt na obálce a podpis v tiráži Josef 
Váchal, připravil, úv. text napsal a vyd. 
Vincenc Paulus, hradec králové, 1936, ex. 
27/100, spolupráce anna Macková, na ruční 
papír vytiskl Jaroslav oma, volné listy 
v obálce, nestr., velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

290. Michael Rittstein (1949)
H.H. Ewers: Srdce králů
bibliofilie, 3x bar. sign. litografie a ob. M. 
rittstein, vyd. trigon, Praha, 1991, ex. 
b-59/200, sváz. archy v ob., 25s., mírně 
ušpiněná obálka, velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 900 Kč
 (€ 121)

291. Miroslav Tříska (1976)
Karla Erbová: Plzni
bibliofilie, 6x sign. linoryt M. tříska, vyšlo 
nákladem autorky, chotěšov, 2001, ex. 
11/13, volní listy v pův. ob., velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)
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292. Jiří Poslední (1955)
Karla Erbová: Dům plný dopisů
bibliofilie, 4x sign. komb. technika (serigrafie 
a suchá jehla) J. Poslední, vyšlo nákladem 
autorky u příležitosti 120. výročí nar. Fr. 
kafky, chotěšov, 2004, ex. 29/30 (formát 
a4), volní listy v pův. ob., velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

293. František Kožík (1909–1997)
Čistré srdce
bibliofilie, podp. na tit. listě Fr. kožík, vyšlo 
jako soukr. tisk, ex. 9/30, plpl. vazba, 62s., 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

294. Jaromír Rašín (1891–1951)
Schopenhauer básníkem; Východ slun-
ce; Včely a lidé
bibliofilie, konvolut tří knih v pův. karton. 
pouzdře, vyd. nákladem vlastním autor, 
Praha, 1928, tisk kryl a scotti, 3x pův. brož 
s ob., krásný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

295. Karel Oberthor (1921–1996)
Miloš Vodička: Čarodějnice z Blois
bibliofilie, 6x sign. litografie k. oberthor, 
vyd. severočeské nakl., liberec, 1969, ex. 
65/200, podp. autora na patitulu, volné listy 
v ob., 46s., ob. mírně zašlá, velmi pěkný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

296. Josef Šíma (1891–1971)
Pol Prille: Bois de Boulogne bois d´A-
mour
bibliofilie, 5x dřevoryt v textu a 1x na ob. J. 
Šíma, vyd. Éditions Montaigne, Paříž, 1925, 
pův. brož, 187s., místy flíčky na listech, 
ušpiněné předsádky, zaprášená ořízka, jinak 
dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

297. Josef Šíma (1891–1971)
František Hrubín - Proměna
bibliofilie s podpisem autora, 1957, 21 x 
14 cm, sign. na předsádce František hrubín, 
sedmi dřevoryty vyzdobil Josef Šíma (6x 
uvnitř, 1x obálka),vydal spolek sčb v Praze 
1957, brož, 1. vydání, 31 stran
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 900 Kč
 (€ 38)

298. Jaroslav Durych (1886–1962)
Bloudění I-III (Větší valdštejnská trilogie
kniha, vyd. ladislav kuncíř, Praha, 1929, 
ex. 141/1000 na dřevaprosté lehkém 
papíře, 3x pův. brož s ob., 313+330+349s., 
restaurováno - nově sešité archy v pap. 
deskách, flíčky na pův. obálkách, jinak 
výborný stav, nerozřezáno
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

299. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Malíř Max Švabinský - dvacet pět obrazů 
s poznámkami o době a díle
kniha, obs. pův. litografii turnovská krajina 
(1945), podp. M. Švabinského na prvním 
listě s textem, vyd. elk, Praha, 1945, 
volné listy v ob., 24 vyobrazení díla, ob. 
zašlá, trochu ušpiněná a při okrajích lehce 
otřepená, listy bez vady
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)

300. Jan Souček (1941–2008)
Fenomen Město
bibliofilie, 8x sign. (28,5 x 19,5cm) lept J. 
souček, vyd. nákladem autora, 1982, ex. 
39/120 (graf. listy číslovány jako 89/120), 
tisk V. bujárek, volné listy v pův. obálce, 
výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 4 000 Kč
 (€ 167)

301. Různí autoři
Pražský hrad
bibliofilie, 10x sign. grafický list (28 x 20cm), 
autoři: k. demel, e. hašková, d. havlíčková, 
a. khunová, l. kuklík, P. Major, J. Pileček, 
P. sivko, J. souček a J. Walterová, vyd. 
supraphon, Praha, 1975, ed. lyra Pragensis, 
ex. 184/200, ruční papír z Velkých losin, 
volné listy v pův. ob. a ochranném pouzdře, 
intaktní stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

302. Karel Demel (1942)
Bedřich Smetana: Má vlast
bibliofilie, 6x sign. bar. kombin. technika k. 
demel, vyd. supraphon, Praha, 1984, ed. 
lyra Pragensis, ex. 102/170, tiskl P. dřímal, 
volné listy v pův. ob. a ochranném pouzdře, 
intaktní stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

303. Karel Demel (1942)
Cyprian Norwood - Chopinův klavír
bibliofile, 3 x lept, 15 x 11 cm, vše sign. 
demel, z polského originálu přeložil Jan 
Pilař. třemi původními kombinovanými 
technikami vyzdobil karel demel. Vydal 
supraphon n. p. v edici lyry Pragensis 
v počtu 200 ks. tento výtis má číslo 11. 
uloženo v pevných kartonových deskách. 
stav výborný.
  500 Kč
 (€ 21)
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307. Jean de la Fontaine (1621–1695)
Fables I+II
kniha, francouzské vydání s bar. ilustracemi 
(edmnd Malassis a Fred. Money, kolorováno 
andré a Paul baudier), vyd. louis conard, 
libraire-Éditeur, Paris, 1930, 2x plkž. 
převazba se zlacením na hřbetu, 234+290s., 
drobně odřené okraje desek, jinak velmi 
pěkný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

308. Václav Fencl
Soubor Futurist
13 x dřevoryt, 2015, 29,5 x 41,5 cm, sign. Pd 
V. Fencl 2015, soubor třinácti grafických listů
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 500 Kč
 (€ 105)

309. Václav Junek (1913–1976)
Kladno v litografiích V. Junka
12x litografie, 1968, 42,5 x 55 (26 x 40) cm, 
vše sign. Pd V. Junek 68, autorský tisk, 
v původním přebalu, s autorovým věnováním 
příteli l. klabíkovi, kompletní, v levé části 
mírně zašpiněný přebal
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 400 Kč
 (€ 100)

310. Rudorous
Grafiky Rudorouse
20x linoryt, 14 x 9 cm, jednotlivé listy 
signovány
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

304. Václav Jansa (1859–1913)
Stará Praha (100 akvarelů Václava Jansy)
kniha, první svazek obs. 100 barevných 
reprodukcí akvarelů V. Jansy 
na samostatných listech a v pův. tenkých 
(sešitových) obálkách (reprodukce č. 3 
chybí!), druhý svazek obs. 278 stránkový 
doprovodný text k. heraina, vyd. b. 
kočí, Praha, 1902, volné listy v pův. clpl. 
zdobených deskách, listy při okrajích trochu 
opotřebené, místy flíčky, jinak velmi dobrý 
a pěkný stav, některé z pův. papírových 
obálek u reprodukcí na hřbetu potrhané, 
některé zachovány v celku, desky při 
okrajích jen trochu odřené, místy nepatrně 
ušpiněné, zdobení velmi pěkně zachováno!
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 500 Kč
 (€ 105)

305. Karel Vik (1883–1964)
Český Ráj
kniha, 32 bar. dřevorytů, vyd. krajské nakl., 
liberec, 1955, volné listy v pův. ob., listy 
ve velmi dobrém stavu, ob. při okrajích mírně 
poškozená
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)

306. Alois Rašín (1867–1923)
Mé vzpomínky z mládí
bibliofilie, vydáno v nákladu pouhých 100 
výtisků, vyd. dr. ladislav rašín, Praha, 1928, 
na bílém holandu, pův. sešité archy s ob., 
70s., mírně opotřebované a vyšisované 
okraje ob., jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

311. Jan Černoš (1982)
Christos Giannakos: Mořské panny
9x mezzotinta, 2011, 34 x 25 cm, vše sign. 
Pd Jan černoš, 68/100, bibliofilie s devíti 
původními mezzotintami, autorem textů 
v řečtině a angličtině je řecký básník christos 
Giannakos, vydalo Xotaris art Forum v roce 
2011, v původním kartonovém přebalu, 
kompletní
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 750 Kč
 (€ 157)

312. Josef Jahoda (1872–1946)
Pazderna
bibliofilie, 1931, 19 x 14 cm, podpis autora 
a dřevorytce Fr. krajce, 6 dřevorytů, každý 
dřevoryt pak podepsán, číslo 248 z 500 
exemplářů, nakl. Plamja, Praha, vazba 
původní, polokožená, 336 stran, vazba lehce 
opotřebená
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

313. Karel Toman (1877–1946)
Stoletý kalendář
kniha, 1926, 19,5 x 13 cm, František borový, 
Praha, ilustrace a. chlebeček, vlepeno 
exlibris, původní zdobená celokožená 
vazba se zlacením, 59 stran, bez výrazného 
poškození, kniha je v kartonovém pouzdře
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

314. Karel Tondl (1893–1980)
Den u Seiny
cyklus šesti dřevorytů, 1930, 32,5 x 24 cm, 
č. 504/520, cyklus šesti dřevorytů. Praha; 
J. Polívka; 1930. 3. sv. edice Primavera 
s českým a francouzským textem. Předmluva 
M. novotný, 16 s.). Pův. brož. 32,5 x 24 cm, 
v původním kartonovém přebalu, kompletní, 
přebal natržen
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

309.304.
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315. Zdenek Seydl (1916–1978)
Miloslav Fábera - O skrytém mudrci
bibliofilie, 24 x 16,5 cm, 1x sign. heliogravura 
Z. seydl, rudolf kmoch, Praha, 1944, klub 
777 bibliofilů, sv. 13, ex.115/?, orig. brož, 
vazba svázaná lýkovým provázkem, 40s., 
skvrna na vazbě, lehce opotřebený stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

316. Zdenek Seydl (1916–1978)
Růže z pouti
brož, 19,5 x 22 cm, sestrojil, ilustrační 
materiál vybral a graficky upravil Zdenek 
seydl, v textu použito fotografií dagmar 
hochové, Viléma reichmanna, ludvíka 
součka a dalších, státní nakladatelství 
krásné literatury, hudby a umění, pův. brož. 
s pův. obálkou a obálkou s ochrannou 
průhlednou folií, 32 nečíslovaných stran, 
pěkný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

317. Jindřich Novák (1923–2011)
Pražské kašny
bibliofilie, 21 x 10,5 cm, 12x sign. litografie 
J. novák, volné grafiky v pův. přebalu, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

318. ludmila Jiřincová (1912–1994)
Xenofón: Historie krásné Pantheie
bibliofilie, 21 x 16 cm, 3x sign. lept l. 
Jiřincová, vyd. supraphon, Praha, 1974, 
ex. 193/200, ed. lyra Pragensis, sv. 10, 
z řeckého originálu přel. V. bahník, lepty 
tiskli P. a M. dřímalovi, ruční papír z Velkých 
losin, složky listů vázané nití v papírové 
obáce, lehce natržená spodní část obálky 
jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

319. Stefan Eggeler (1894–1969)
Amine - Eine liebesgeschichte
bibliofilie, 28,5 x 22 cm, 6x sign. a číslovaný 
lept s. eggeler, vyd. v roce 1920, ex: 7/50, 
volné listy v orig. obálce, lepty v dobrém 
stavu, obálka potrhaná
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 13 000 Kč
 (€ 542)

320. Dominik Tyl (1995)
James Joyce - Nebožtíci
kniha, 27,5 x 17,5 cm, autorova studentská 
práce, signováno na titl. straně, povídka 
z knihy dubliňané, frotáže a obtisky látek, 
krajek a dalších materiálů postupně 
střídá dramatizující stylizace dosažená 
skenováním pohybu jednotlivých tisků, kniha 
jako celek usiluje o propojení vznešenosti 
kultury přelomu století se současnou knihou 
skrz techniku ilustrace kombinovanou 
s plátěnou pevnou vazbou s napodobením 
raznic. Monochromní barevnost má poté 
zprostředkovat atmosféru průmyslových, 
parou a dýmem prosáklých měst počátku 
20. století, ex: 4/8, orig., clpl. vazba, 65s., 
výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

321. Antonín Procházka (1882–1945)
František Halas, Jiří Mahen: Antonínu 
Procházkovi
bibliofilie, 19,5 x 14,5 cm, 1x suchá jehla a. 
Procházka, vyd. skupina prostějovských 
knihomilů, Prostějov, 1938, ex: 64/80, šitý 
blok volně v obálce, 30s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

322. Alena Antonová (1930)
Petr Kopta - Nevinobraní
bibliofilie, 14 x 20 cm, 1x sign a čísl. 
tříbarevný lept a. antonová, vyd. spolek 
českých bibliofilů, Praha, 2006, ex: 462/600, 
podpisy autorů v tiráži, pův. volné složky 
vložené do kartonové vazby, nestr., dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

323. Konstantin Biebl (1898–1951)
Zlom
kniha, 14,5 x 8,5 cm, vazba a úprava cyril 
bouda, vyd. erna Jánská, 24. sv. knihovny 
hyperion, Praha, 1925, původní kožená 
vazba s tlačeným a zlaceným medailonkem, 
59s., vazba při spodním hřbetu lehce odřená 
jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

324. Stéphane Mallarmé (1842–1898)
Odpoledne Faunovo. Ekloga
kniha, 16,5 x 13 cm, vyd. Moderní revue, 
Praha, 1922, číslováno a parafováno 
překladatelem (arnošt Procházka), ex. 
157/250, Moderní revue, sv. 72, polokožená 
vazba bez obálky, odřený hřbet jinak dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

325. František Kobliha (1877–1962)
Knihovna Arnošta Procházky
kniha, 24 x 15, 5 cm, 1x sign. dřevoryt F. 
kobliha, vyd. k. Zink, Praha, 1926, podpis k. 
Zink v tiráži, ex:?/50, pův. brož, nestr, pěkný 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)
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326. Různí autoři
Skupina Československých uměců grafi-
ků Hollar
bibliofilie, 11 x 15,5 cm, 50x grafický list, 
sukdolák, Moravec, oberthor, kovář, kašpar, 
kaiser, Šimák, Fiala, Šváb, aj., některé listy 
nesignovány, volné listy v obálce, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

327. František Tichý (1896–1961)
Gérard de Nerval: Chiméry
bibliofilie, 1x suchá jehla, 1966, graficky 
upravil Jiří Švengsbír, vydal odeon 1966, 
rozměr publikace 14 x 9 cm
 200 Kč
 (€ 9)

328. František Tichý (1896–1961)
František Halas: Časy
bibliofilie, 1940, 22,5 x 14,5 cm, sign. 
na titulním listu Pohořelý, Vydal Jan Pohořelý 
v r. 1940 v počtu 300 výtisků. kresby 
Františka tichého. na ručním papíře vytiskla 
tiskárna orbis v Praze v prosinci 1939, 21 
stran
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

329. Antonín Procházka (1882–1945)
Ku VII. sjezdu skupiny moravských kni-
homilů…
bibliofilie, 23 x 33 cm, 7x litografie, a. 
Procházka, P. dillinger, F. kaláb, r. kubíček, 
F. srp, F. süsser, J. Zamazal, dne 9. června 
1935 v břeclavi, ex:126/160, volné listy 
v obálce, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

334.326.

330. Franz Wacik (1883–1938)
Prinz Eugen der edle Ritter
kniha, 12x barevná litografie F. Wacik, text 
hugo von hofmannsthal, vyd. seidel und 
sohn, Wien, 1915, pův. vazba, nestr., odřená 
zadní strana desek, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

331. Karl Florenz (1865–1939)
Dichtergrüsse aus dem Osten. Japa-
nische Dichtungen
bibliofilie, 1914, 19,6 x 15,3 cm, tisk, ilustrace 
a papír takejiro hasegawa, 98 stran, vydal 
c. F. Verlag in leipzig, publikované japonské 
básně do němčiny přeložil karl Florenz, 
reprodukce japonských barevných dřevorytů 
tištěny na krepovém papíře, v původním 
kartonovém přebalu, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

332. Bohumil Krátký (1913–2005)
Publius Ovidius Naso - Praecepta ad 
Puellas
bibliofilie se čtyřmi původními suchými 
jehlami, 1944, 25,5 x 20,5 cm, vše 
sign. krátký 44, na předsádce autorovo 
vlastnoruční věnování z r. 1944, Z ovidiova 
díla umění milovati v překladu Ivana bureše 
vybral Josef Gabriel a jako soukromý tisk 
upravil Josef hašek. Výtvarně doprovodil 
bohumil krátký čtyřmi signovanými 
celostránkovými suchými jehlami a vytiskl 
ve 150 exemplářích na ručním lise Miro 
Pegrassi v Praze na podzim roku 1944. 
slepá obálka, nestr., papírová obálka mírně 
opotřebena
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

333. Různí autoři
Václav Křupka: Det moderne czekiske ex-
libris
bibliofilie, 1978, 31 x 22 cm, č. 221/325, 
das tschechische exlibris der Gegenwart/
the modern czech bookplate. Publikace 
o české moderní exlibris s texty o autorech 
v dánštině, němčině a angličtině. řada 
reprodukcí exlibris, do publikace je rovněž 
vlepeno 34 ks originálních exlibris v různých 
technikách od těchto autorů: k. svolinský, J. 
Mahelka, J. liesler, J. bouda, V. cinybulk, a. 
Grmelová, J. halla, M. hora 2x, d. Janoušek 
2x, l. Jiřincová, J. kaiser, l. J. kašpar 3x, b. 
knobloch 2x, e. kotrba 3x, b. kremláčková, 
M. lesařová - roubíčková, J. lukavský, M. 
Matouš, k. oberthor 2x ofset, M. ondráček, 
l. rusek, J. Šváb, J. Švengsbír 2x, J. 
Vodrážka, d. chatrný. Vydal klaus rödel, 
Frederikshavn (dánsko) 1978. Přednostní 
výtisk, 160 s., brož. s obálkou, zadní strana 
obálky mírně zašpiněná
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

334. Jaroslav Veris Zamazal (1900–1983)
Památník Bohuše Kafky
památník, 19 x 14 cm, památník brněnského 
spisovatele, básníka a publicisty bohuše 
kafky 1901-1978, památník obsahuje 
originální signovanou kresbu J. Verise, 
dvoubarevnou kresbu tuší s motivem koně 
Jana Janči, dřevoryt Františka biče, kresbu 
tuší a akvarelem Václava červenky, dále 
podpisy hudebníků a malířů brněnského 
regionu: malíř František koudelka, Josef Š. 
Maleček, kristián Fanta, Vilém Mužík, Petr 
Šale, ladislav kotas, Jiří krejčí, bohumil 
tureček aj., pův. pevná vazba, lehce 
opotřebované desky, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 4 000 Kč
 (€ 167)
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345.338.

335. Jiří Švengsbír (1921–1983)
Pět rytin
5x rytina, 15 x 20,5 cm, 5x signovaná rytina 
J. Švengsbír, listy poházejí z bibliofilie Veliký 
koncert, r. 1976, volné listy, pěkný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

336. Petr Dillinger (1899–1954)
Emaneul Poche: Malostranské zahrady
10x volné grafické listy, 19 x 25,5 cm, 10x 
signovaná litografie, textová část, signováno 
dillinger a Poche, ex: 205/400, nekompletní 
z původního souboru, chybí kartonová 
krabička, 11 volných listů, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

337. ludmila Jandová (1938–2008)
Konvolut materiálů (3x biblifilie s grafi-
kou, 2x volná grafika, 1x katalog)
3x biblifilie s grafikou, 2x volná grafika, 1x 
katalog, 31 x 22 cm, konvolut materiálů 
obsahuje: čtyři orig. sign. suché jehly 
na motivy halasova Já se tam vrátím - 
vloženo do: F. halas -Já se tam vrátím, 
brno 1949; publikace stromy ptáků - 5x 
orig. nesign. suchá jehla na ručním papíře, 
v pův. karton. přebalu, 1971; publikace XIV 
zastavení - 14x sign. serigrafická reprodukce 
perokreseb s obrazy z Ježíšova života, 
náklad 200ks, 1974; dále 2x sign. volná 
grafika z roku 1970, 1x katalog z roku 1980
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

338. Karel Oberthor (1921–1996)
Zahrady snů
bibliofilie, 12,5 x 9,5 cm, 17x sign. litografie, 
ex libris, vyd. chrudim, 1986, jedna lit. chybí, 
volné listy v papírové obálce, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

339. Karel Šafář (1938–2016)
J. Seifert: Bazilika svatého Jiří
bibliofilie, 15 x 30 cm, 1x sign. lept k. 
Šafář, podpis Jaroslav seifert, ex: 27/80, 
přeloženo, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

340. Adolf Jelínek Alex (1890–1957)
Osamělci
kniha, 21 x 15 cm, 3x lept a dedikace autora, 
vyd. Jednota umělců výtvarných, 1934, č. 
výtisk, ex: 165/?, pův. vazba, 39s., lehce 
prohnuté desky, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

341. František Muzika (1900–1974)
F. Šmejkal: F. Muzika
kniha, 30,5 x 23,5 cm, originální litografie 
- larva I., vyd. odeon, Praha, 1966, clpl. 
vazba bez obálky, 240s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

342. Arnošt Hrabal (1886–1969)
Jaroslav Durych: Balady
bibliofilie, 21 x 14 cm, 4 dřevoryty celostr. 
a 1 v titulu a. hrabal, vytiskl kryl a scotti, 
vydal rozmach, Praha 1925, č. výtisku 
ex: 430/500, imitace japanu, karton. vazba 
s ob., 67s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

343. Různí autoři
Karel Neudoerfl: lept
bibliofilie, 20 x 16,5 cm, 5x grafický list: 2x 
dřevoryt J. Votruba, 2x litografie k. Wellner, 
1x lept Václav rytíř, vyd. nová Grafika, 
Praha, 1919, výtisk č. 195, pevná převazba, 
38s., podpis majitele na titulní straně, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

344. Emil Holárek (1867–1919)
Das Märchen von der Begeisterung
bibliofilie, 31,5 x 24,5 cm, ilustrace e. 
holárek, verše ernst staus, vyd. ant. 
Vítek junr., Prag, před r. 1916, pův. brož 
v papírové obálce, 35s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

345. Otakar Mrkvička (1898–1957)
Honoré de Balzac: Hodinky jeptišek 
z Poissy
bibliofilie, 14 x 10,5 cm, ilustrace a úprava o. 
Mrkvička, vyd. s. neumann, Praha, 1928, 
ex: 43/270, kožená vazba se zlacenou 
ražbou, lehce odřené rohy, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

346. František Bílek (1872–1941)
lyra Kampanova
bibliofilie, 29 x 20 cm, 8 celostr. ilustrací F. 
bílek, vyd. elk, Praha, 1942, ex: 196/301, 
volné a nerozřezané složky v kart. obálce, 
115s., lehce natržena papírová obálka, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

347. František Štorm (1966)
Suzanne Renaud: Ta vie est là… / Zde 
tvůj život…
kniha, 22,5 x 22 cm, 1x barevný sign. 
linoryt a ilustrace F. Štorm, č. 8/100, 
vloženo do knihy, vyd. Památník národního 
písemnictví, Praha, 2020, náklad 1500 ks. 
z toho 100 s grafickým listem, pův. pevná 
vazba, 115s., výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)
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352. František Bílek (1872–1941)
Otakar Březina - Ruce
bibliofilie, 39 x 30 cm, ilustrace F. bílek, vyd. 
Jan Pohořelý, Praha, 1941, volně šité listy 
v papírové obálce, 41s., šitá vazba lehce 
uvolněna, obálka lehce opotřebena, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

353. Josef Istler (1919–2000)
Kompozice
linořez, 21 x 15 cm, signováno Istler, 1945, 
pamětní list pro účastníky večera konaného 
v národním muzeu 16. května 1986 k 85. 
narozeninám zs. umělce Víta obrtela, báseň 
a podpis V. obrtel, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

354. Vladimír Komárek (1928–2002)
Stopy Františka Dvořáka
bibliofilie, 21 x 15 cm, 1x suchá jehla V. 
komárek, sign., vyd. Galerie honor, Praha, 
2000, publikace k autorovým osmdesátinám, 
ex: 145/150, pův. brož, 33s., výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

355. Karel Šafář (1938–2016)
Mojžíšova nenaplněná touha
bibliofilie, 20 x 14 cm, 10x sign. barevná 
kombinovaná technika k. Šafář, vyd. karel 
žižkovský a Josef runštuk, 1989, ex. 
79/100, edice biblos, sv. 24, volné listy 
v obálce, výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 800 Kč
 (€ 75)

348. Jan Šibík (1963)
Deset let
fotografie, kniha, 32,5 x 25 cm, vložená 
signovaná fotografie J. Šibík, varianta c 
röszke, Maďarsko - uprchlická krize, vyd. 
vl. nákladem, 2017, text dan hrubý, český 
a anglický text, pův. pevná vazba s obálkou, 
256s., výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

349. Andrzej Nowacki (1953)
Variace na černou
kniha, 27,5 x 21,5 cm, 1x sign. sítotisk, č. 
322/700, vyd. Milan dobeš Museum, 2019, 
pův. pevná vazba, nestr., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

350. Eduard Milén (1891–1976)
Čtvero pozdravení
bibliofilie, 24 x 17 cm, autorem čtyři ručně 
signované a kolorované ilustrace, vyd. 
krajské nakladatelství brno, r. 1956, náklad 
1100 ks, básně s. k. neumanna, halase, 
seiferta a nezvala, pův. brož, 22s., lehce 
opotřebeno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

351. Vojtěch Sedláček (1892–1973)
Soubor grafik
litografie, 14 x 19 cm, 7x sign. litografie, 
zadní strana popsaná a podepsaná autorem, 
zasíláno jako PF nebo dopisy, 1x barevná 
litografie na poli, volné list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

356. Olga Čechová (1925)
Píseň písní
bibliofilie, 47 x 34 cm, 10x barevná sign. 
litografie o. čechová, r. 1974, ex:33/40, 
volné grafické listy v papírové obálce, 
výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 500 Kč
 (€ 105)

357. James Janíček (1935)
Sedm ran egyptských
bibliofilie, 44 x 30,5 cm, 10x barevný sign. 
lept J. Janíček, vyd. nakl. kniha, grafika, 
bibliofilie, r. 1996, edice biblos, sv. 8, ex: 
18/100, papír z Velkých losin, volné listy 
v deskách, výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 5 000 Kč
 (€ 209)

358. Štěch/Vorlíček
Jihočeské kostely
24x lept, 40 x 30 cm, lepty karla Štěcha 
a Viktora Vorlíčka, volné listy v kartonových 
deskách, desky mírně opotřebeny, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 4 500 Kč
 (€ 188)

359. Různí autoři
Nové město pražské
6x lept, 35 x 26 cm, 6 z původních 12 
leptů, autoři: a. Majer, M. kazdová, t.F. 
Šimon, a. nauman, k.Štěch, V. Fiala, 
nákladem sdružení českých umělců grafiků 
hollar, Praha, 1940, ex: 6/100, volné listy 
v kartonových deskách, desky poničené, 
grafické listy v pořádku
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

357.355.
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360.

360. Jindřich Vlček (1885–1968)
Hradec Králové a okolí
bibliofilie, 18x litografie J. Vlček, 17 
vyobrazení pamětihodností hradce králové 
na samostatných přílohách + titul, secesní 
úprava, text Fr. tichý, tisk grafik lithografická 
dílna holeček&Moučka v hradci král., 
nákladem M. leoniera a J. Vlčka, hradec 
králové 1912, volné listy v deskách se 
šňůrkami, hřbet desek rozpadlý, tisky 
v dobrém stavu
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 4 900 Kč
 (€ 205)

361. Kay Heinrich Nebel (1888–1953)
Evangelium Sanct Johannis. Mit 11 Origi-
nal-Holzschnitten von Kay H. Nebel.
bibliofilie, 11 dřevorytů v textu k. h. nebel, 
iniciály, vydal kleukens-Presse, Frankfurt a. 
M. 1920, ex. 215/251, 99s., ruční papír „de 
haesbeek“ vodotisk, pergamenová vazba 
se zlac. ražbou na desce a zlac. nápisem 
na hřbetu, ochranné pouzdro, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 3 600 Kč
 (€ 150)

362. Karel Tondl (1893–1980)
K.H. Mácha: Marinka
bibliofilie, dřevoryty vyzdobil k. tondl, text 
revidoval dr. Fr. Frčma, vydal s.č.u.G. 
hollar, Praha 1925, ex. 57/300, na ručním 
papíře umbria, 46 s., polopergamenová 
vazba, výborný stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

363. František Kobliha (1877–1962)
K.J. Erben: České pohádky
bibliofilie, výzdoba frontispisu a titulu, 
inciály na začátku a viněty na konci kapitol 
vše dřevorytem, úprava a návrh dekorace 
na vazbu Fr. kobliha, redigoval J. krecar, 
ed. Vybrané knihy sv. 16, vydal l. bradáč, 
královské Vinohrady 1919, 94 s., místy 
nerozřezáno, dva listy při krajích natržené, 
velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 402; Fr. kobliha: 
knižní grafika 1944 č.7
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

364. Jaroslav Šváb (1906–1999)
K. Horký: Předčasně zesnulý Franz 
Schmiedeberg
kniha, 21,5 x 15 cm, návrh ob.? a ilustrace 
Jar. Šváb, pro účastníky VII. shromáždění 
spolku čs. bibliofilů věnuje odborná škola 
typografická, Praha 1931, volné listy 
v deskách, 19s., desky lehce zašlé, velmi 
dobrý stav
lIteratura: Primus: tchechische 
avantgarde 1990, no. 137s. 69,
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

365. Různí autoři
Čapkovská inspirace
bibliofilie, soubor 10 grafických listů (e. 
ranný, V. komárek, J. kábrt, P. sukdolák, 
a. lauferová, k. Šafář, J. bouda, P. roučka, 
M. erazim, M. houra - vše signováno), 
vydali e. Gebauer a V. Mikule, 1985, úvodní 
slovo František dvořák, ex. 9/50, volné listy 
v papírových deskách, při okrajích lehce 
pokrčené a zašpiněné
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 000 Kč
 (€ 84)

366. Různí autoři
Jedenáct grafických listů
bibliofilie, graf. list P. Melana chybí, 10 
orig. sign. grafických listů - o. kulhánek, 
d. benešová, J. brázda, o. čechová, F. 
Peterka, M. erazim, M. houra, b. knobloch, 
M.M. Šechtlová, l. Vilhelmová, vydal 
sdružený klub pracujících – kPVu, chrudim 
1989, ex. 55/200, volné listy v papírovém 
přebalu, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 4 000 Kč
 (€ 167)

367. Jan Krejčí (1942)
E. A. Poe: Havran Krkavec
bibliofilie, čtyři barev. litografie J. krejčí, 
typo. úprava Vlad. Viener, překlad V. nezval 
a M. Macek, vydala nadace lyry Pragensis, 
74. sv. edice Polyhymnia, Praha 1993, ex. 
121/200 na papíře van Galeder simili japon, 
44 s., brož., výborný stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 3 300 Kč
 (€ 138)

368. František Kobliha (1877–1962)
Knižní grafika Soubor dvaceti titulních 
listů a protititulů
bibliofilie, vydala Grafická škola, Praha 1944, 
volné listy (20 dvoustran) v karton. deskách, 
náklad. 300 výtisků, lehce zašpiněná vazba, 
drobné skvrny, natržený a pokrčený hřet 
jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

369. Různí autoři
Olomouc 1987
bibliofilie, album grafických listů (V. komárek, 
J. liesler, d. Janoušek, J. Jemelka, F. 
Peterka ad. – vše signováno), tisk: Jan 
Mauler a raimund Zbořil, ex. b 167, volné 
listy v karton. přebalu, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

363.362.
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370. Bohumil Žemlička (1934)
Francois Villon: Balady
bibliofilie, vydal spolek českých bibliofilů, 
Praha 2004, 8 černobílých kreseb 
na kameni bohumil žemlička (sign. v tiráži), 
typografie: Martin dyrynk, tisk v litografické 
dílně tomáše svobody, ex. 306/700 
na europapíru chamois Munken print, 44 
s., brož. s obálkou, zadní horní roh obálky 
přeložený, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

371. Jan Konůpek (1883–1950)
Miloslav Novotný: Jan Konůpek - exlibris 
a příležitostná grafika
bibliofilie, 6 původních a sign. leptů v příloze 
a podpis v tiráži J. konůpek, vydal Václav 
rytíř, Úvaly 1933, 9. sv. edice Monografie 
exlibris, ex. 55/285, brož., lehce zažloutlý 
papír, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 4 500 Kč
 (€ 188)

372. František Kobliha (1877–1962)
Vojtěch Jirát: Květinové torso
bibliofilie, dřevoryty vyzdobil Fr. kobliha, 
vydala erna Janská, Praha 1945, 2. sv. 
edice svítání (řídí karel Janský), typo. 
rudolf hála, 600 + 100 výtisků, 43 s., volné 
listy v papírovém přebalu, při okrajích lehce 
poškozeno
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

381.370.

373. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Josef Kaušitz: Se Švabinským o grafice
bibliofilie, přednostní bibliofilské vydání, 
litografie umělcova portrétu ve frontispisu, 
ilustrace, vazba a přebal M. Švabinský, 
vydalo státní pedagogické nakladatelství, 
Praha 1959, 1. vydání, 8000 výtisků, 70 s., 
původní kožená vazba se zlaceným reliéfem, 
lehce zažloutlé listy, velmi dobrý stav
lIteratura: Páleníček: Švabinský - 
grafické dílo - soupis 1978, č. 757
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

374. Jiří Švengsbír (1921–1983)
Praga
bibliofilie, autorský tisk, 13 sign. autorských 
ocelorytin J. Švengsbíra, PZo Škodaexport, 
nedat., texty v několika jazycích, volné listy 
v papírovém přebalu, přebal zašpiněný 
a pokrčený
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

375. Helena Konstantinová (1946)
J. Giono: Muž, který sázel stromy
bibliofilie, tři sign. suché jehly h. 
konstantinová, , úprava a. krejča, 
překlad Zd. stavinohová, vydal V. beneš 
nakladatelství bonaventura, 2. sv. edice 
ethos, Praha 1998, vazba ateliér krupka 
v Úvalech, ex. 148/200, 30 s., brož., velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

376. Rainer Maria Rilke
Kniha o chudobě a smrti
kniha, 21x15 cm, avantgardně upravená 
obálka, tisk kryl a scotti, vydala edice 
Izmael, na Veselí, p. čepí u Pardubic 1927, 
brožovaná, ex. 38/200, 32 s., okraje desek 
otřepené, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

377. Jan Zrzavý (1890–1977)
Miroslav Rutte: Měsíčná noc
kniha, 21x14,5 cm, obálka, frontispis, nakl. 
značka a úprava Jan Zrzavý, ed. aventinum, 
vydal ot. Štorch-Marien, Praha 1927, orig. 
brož., 43 s., ex. 156/550, desky při krajích 
zašlé a vybledlé, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

378. Otakar Štorch-Marien
Vzkázání mojí milé
kniha, 19x15 cm, úprava Jos. Marek, ed. 
aventium, vydal ot. Štorch-Marien, Praha 
1919, 26 s., brožovaná, uvolněná vazba, titul 
na deskách mírně odtržen
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

379. Jan Zahradníček (1905–1960)
Stará země
kniha, 21,5x16 cm, první vydání, úprava b. 
Štorm, vydal akord, brno 1946, brož., 106 s., 
desky mírně zažloutlé a zašlé, listy uvolněné
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

380. Jiří M. Palát
Kůry
kniha, 21,5x15 cm, kresby Jiří linhart, edice 
Pochod, řídí l. kundera, vydala umělecká 
beseda, Mladá boleslav 1946, volné listy 
v obálce, 39 s., mírně zašlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

381. Václav Mašek (1893–1973)
Viktor Fischl: Mrtvá ves
kniha, 21x14,5 cm, ilustroval Václav Mašek, 
edice Mladé československo, londýn 1943, 
vydalo PaX, litoměřice 1945, sešit, 22 s., 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

375.
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382. Mirek Elpl
Vlak v mlze
kniha, 21,5x13,5 cm, úprava ant. Jero, 
přednostní vydání na hollandu, vydal a. Píša, 
brno 1932, brož., 35 s., ex.20, nerozřezáno, 
desky omšelé, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

383. Různí autoři
Edice Vigilie (12 svazků)
kniha, 15x9,5 cm, edici knihovna Vigilie řídil 
a vydával dr. Štěpán Jež: 1. Viktor dyk: Zpěvy 
v bouři - 3 kresby a. V. hrstka, Praha 1928, 
brož. 76 s., mírně zašlé desky 2. rudolf Medek: 
nejhodnější děvče z Groenendaelu - úprava 
cyril bouda, Praha 1928, brož, 53 s., mírně 
zašlé desky 3. Jarmil krecar: Pan V. h. b. 
umělec a kamarád - kresba ve frontispisu J. 
horejc, il. autokarikatura V.h.b., Praha 1928, 
brož., 80 s., mírně zašlé desky 4 . Zdeněk 
kalista: smuteční kytice - kresby a frontispic e. 
Frinta, Praha 1929, brož., 40 s., desky mírně 
zašlé, při okrajích lehce otřepené 5. Josef 
holeček: Mráz čili rok 1916 - frontispic František 
kobliha, Praha 1929, brož., 69 s., desky mírně 
ušpiněné 6. anna Maria tilschová: čert a láska, 
3 kresby Štefan bednár, Praha 1929, brož., 54s., 
velmi dobrý stav 7. Viktor dyk: devátá vlna - ob. 
,frontispis a úprava V. Pavlík, Praha 1930, brož., 
100 s., velmi dobrý stav 8. V. h. brunner: Princ 
s ptákem ohnivákem...rekonstrukce panem 
e.a.h., 4 kresby V.h.brunner, Praha 1930, brož. 
54 s., mírně zašlá 9. ladislav Plechatý: Měsíc 
na slunci - podpis ladislav Plechatý, Praha 
1931, brož., 60 s., desky mírně zašlé 10. Jan 
Weiss: tři sny kristiny bojarové - podpis Jan 
Weiss, kresby J. konůpek, Praha 1931, brož. 
78 s., mírně zašlá 11. Viktor dyk: kruté dítě - 
Praha 1933, brož., 58 s., mírně zažloutlé desky 
12. František kropáč: Vděčnost - frontispic 
toyen, podpis Fr. kropáč, Praha 1934, brož., 60 
s., desky mírně zašlé a ušpiněné
lIteratura: bydžovská&srp: knihy 
s toyen 2003 č. 185 ; bubla 1971: s. 367
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

384. Jaroslav Benda (1882–1970)
J. Barbey d´Aurevilly: Stránka z historie
kniha, 15x9,5 cm, iniciála a titulní list 
dřevorytem Jar. benda, ex libris dr. F. 
Franc, vydala Marta Florianová, stará říše 
na Moravě 1920, brož., 27 s., mírně zašlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

385. Otto František Babler (1901)
legendy ukrajinské
kniha, 18,5x13,5 cm, přeložil o. F. babler, 
dřevoryty rudolf Michalik, ed. hlasy, vydal 
o.F.babler, olomouc 1932, ex. 428/550, 
brož., 58 s., desky mírně zašlé, vazba lehce 
opotřebená
lIteratura: sáňka č. 3860
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

386. Cyril Bouda (1901–1984)
Ivan Goll: Nový Orfeus
kniha, 14x9 cm, podpis v titulu, kresba 
a úprava cyril bouda, vydal a. srdce, Praha 
1921, ex. 499/500, brož., 27 s., desky zašlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

387. Karel Němec
Aucassin a Nicoletta
bibliofilie, 19,5x14,5 cm, obálka, titul, 7 
celostr. vyobrazení, vigěty a iniciály vše 
dřevorytem, obálka, grafická úprava 
a podpis v tiráži karel němec, podpis proti 
titulu o. F. babler, přel. a vydal o. F. babler, 
olomouc 1928, ex. 19/300, signováno, brož 
s obálkou, desky mírně zažloutlé, velmi 
dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 1203
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

388. Alois Chvála
V. Kazin: Dělníkův den
kniha, 21,5x12,5 cm, dřevoryt na obálce 
a úprava a. chvála, vydal rudolf rejman, 
Praha 1932, brož., 22 s., vazba křehká, 
přečnívající okraje listů otřepené, desky 
zašlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

389. Petr Dillinger (1899–1954)
B.B. Buchlovan: Hostina bibliofilů
bibliofilie, sign. exlibris Fr. kobliha, podpis 
b.b. buchlovana v tiráži, litografie a úprava 
P. dilinger, zakázková vazba, soukr. tisk, 
1934, 32 s., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

390. Hans Hartung (1904–1989)
Fernand Hazan: Hans Hartung
katalog, album 10 velkoformátových 
barevných reprodukcí pastelů h. hartunga, 
text J. tardien, vydal F. hazan, Paříž 1962, 
volné listy v deskách, zašpiněná obálka jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

391. Miloš Bazovský (1899–1968)
Karol Vaculík: Miloš Bazovský
katalog, 18 barev. reprodukcí v přílohách 
a 9 čb. ilustrací v textu M. bazovský, vydalo 
sVkl, bratislava 1958, volné listy v org. 
deskách, odřené okraje desek, jinak velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)



- 40 -

395. Jan Konůpek (1883–1950)
Jan Kollár: Kázání o vynálezu umění 
knihtisku
bibliofilie, viněta v titulu, iniciála, signet J. 
konůpek, portrét J. kollára oceloryt tištěn 
z původní desky, vydal Jaroslav Picka, 
Praha 1940, 42s., volné listy v deskách, 
ex. 9/55, desky na hřbetu poškozené, jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

396. František Kubišta (1897–1971)
Súlovské skály
bibliofilie, 11 dřevorytů, obálka a titulní 
list Fr. kubišta, vydala lud. hamsíková, 
Velká bytča 1923, vytiskli kryl a scotti 
v novém Jičíně, brož., zažloutlé listy, obálka 
přeložená, při okrajích poškozená a slepená
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

397. Arno Nauman (1887–1959)
S.K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání
bibliofilie, sign. lito ve frontispisu, 8x 
samostat. lito a bar. lito na obálce a. nauman, 
typo M. kaláb, 4. sv. edice dílo vydal spolek 
českých bibliofilů a čs. spisovatel, Praha 
1952, nesvázáno, volné listy v pův. ob. 
s celofán. přebalem, ex.347/750, 130s., 
maršovský papír, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

398. Josef Čapek (1887–1945)
Georges Duhamel: Ze života mučedníků
bibliofilie, ob. a závěrečná příloha linorytem 
J. čapek, vydal alois srdce, Praha 1919, 
přeložila r. říhová, 104 s., ob. vevázaná 
vpředu, karton. dobová převazba, v rozíh 
a hřbetu poškozená, dobrý stav
lIteratura: a. Pomajzlová, kant 2010, 
str. 74, č. 12
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

392. Zdeňka Braunerová (1858–1934)
Růžena Jesenská: K stínům
bibliofilie, obálka, titul, 14 vinět a 2 linky 
v textu vše dřevorytem Zd. braunerová, 
tisk unie, vyd. nákladem vlastním růžena 
Jesenská, Praha, 1912, pův. brož, 74s., 
restaurovaný hřbet, desky při krajích 
opotřebené, dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 447
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

393. Josef Váchal (1884–1969)
Charles Dickens: Vánoční koleda prózou
kniha, 7 dřevorytů Jos. Váchal, přeložil 
a poznámky napsal timotheus Vodička, 
typo o. Menhart, 5. sv. Pourovy edice, vydal 
Václav Pour, Praha 1945, pl. převazba, 
123s., velmi dobrý stav
lIteratura: rakušanová: napsal, vyryl, 
vytiskl a svázal, 2014 č. soupisu c48
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

394. Vojtěch Preissig (1873–1944)
Barevný lept a barevná rytina. Technické 
poznámky. Díl I.
bibliofilie, původní barevná akvatinta 
strom v květu ve frontispisu a původní 
lept s portrétem Preissigova otce, text 
a černobílé ilustrace V. Preissig, tiskla 
Politika, vydala česká grafika, Praha 1909, 
dobová pl. vazba, 115s., ex. 245/500 , 
exlibris Jar. Vodrážka, vazba na hřbetu 
drobně opotřebená, velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 112
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 4 000 Kč
 (€ 167)

399. Josef Čapek (1887–1945)
Gustave Flaubert: Pokušení svatého An-
tonína
bibliofilie, obálka, naklad. značka, titul. list 
a 8 závěr. vinět linoryt J. čapek, 1. sv. edice 
symposion, vydal rud. Škeřík, Praha 1921, 
orig. brož, 139s., částečně nerozřezáno, 
částečně rozpadlý hřbet, ob. při krajích 
poškozená a v minulosti podlepená, vnitřek 
ve velmi dobrém stavu
lIteratura: a. Pomajzlová, kant 2010, 
str. 215, č. 41
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

400. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
K. Herain: Malíř Max Švabinský. Dvacet 
pět obrazů s poznámkami o životě a díle
bibliofilie, 24 reprodukcí + 1 litografie 
turnovská krajina M. Švabinský, studie k. 
heraina Poznámky o životě a díle, úprava 
o. Menhart, vydal elk, Praha 1945, volné 
listy v deskách, ruční papír beehive 1895, 
ob. zašlá, vnitřek dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

401. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
l. Páleníček: Ela Vejrychová - Švabinské-
ho první múza
bibliofilie, lept ve frontispisu M. 
Švabinský(nový otisk), studie a podpis 
v tiráži l. Páleníček, vysadil, upravil a vytiskl 
pro edici kladenský lis Josef cipra, kladno 
1978, volné listy v deskách, ruční papír, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

397.394.
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402. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
M. Švabinský: Za Janem Štursou
bibliofilie, sign. litografie portrétu J. Štursy 
ve frontispisu M. Švabinský, malířův dopis 
- vzpomínka na přítele Štursu, vydal spolek 
českých bibliofilů, Praha 1955, volné listy 
v deskách, ruční papír, ob. při krajích zašlá, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

403. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
J. Květ: Max Švabinský krajinář
bibliofilie, podpis a věnování na patitulu M. 
Švabinský, vydal Jos. r. Vilímek, Praha 
1948, pl. vazba s ob., 38s. + 80 příloh, ob. 
při krajích poškozená, desky prohnuté, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

404. Cyril Bouda (1901–1984)
K poctě zbraň praporu
bibliofilie, 19 x 12 cm, 5x sign. čtyřbarev. 
litografie c. bouda, volné listy v obálce, 
výborný stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

405. František Kobliha (1877–1962)
Jaromír Rašín: Kleopatra
bibliofilie, frontispis, titulní rámec a rámcová 
kresba dřevorytem Fr. kobliha, soukromý 
tisk, 1928, similijapan, kartonová vazba, stav 
velmi dobrý
lIteratura: sáňka č. 1935
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

406. Josef Váchal (1884–1969)
E.A. Poe v dřevorytu
bibliofilie, 23 x 15 cm, patnáct grafických listů 
na náměty slavných povídek, původní pap. 
obálka s chlopní, černobílým dřevorytem 
na přední straně a patnáct Váchalových dvou 
až tří barevných dřevorytů, vložený seznam 
listů s tiráží, Pourova edice, Praha 1946, 600 
vydaných a nečíslovaných výtisků, volné 
listy v obálce, ta lehce zažloutlá, velmi dobrý 
stav
lIteratura: rakušanová: napsal, vyryl, 
vytiskl a svázal, 2014 č. soupisu c49
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 12 000 Kč
 (€ 500)

407. František Tichý (1896–1961)
Arthur Rimbaud: Opilý koráb
bibliofilie, ilustrace F. tichého do oceli vyryl 
Josef herčík a graficky upravil Jan Wild, 
přeložil František hrubín, vydala Mladá 
fronta, Praha 1958, 1000 výtisků, nestr., 
brož. s obálkou, zažloutlá obálka, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

408. František Kobliha (1877–1962)
Viktor Dyk: Anebo
bibliofilie, dva dřevoryty F. kobliha, vydal 
literární odbor umělecké besedy, Praha 
1927, ex. 148/250, 109 s., clpl. vazba se 
zlac. písmem, zažloutlý papír, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

409. František Bílek (1872–1941)
P. Verlaine: Rozhovor duše s Bohem
kniha, obálka a kresba v titulu Fr. bílek, 
úprava ant. Jos. trčka, dvoubarevný 
tisk, francouzsko-české vydání, ed. život 
a sen, tisk J, Mucha, vydal Jakub deml, 
tasov 1932, 12s., pův. brož, obálka mírně 
zažloutlá, nerozřezáno
lIteratura: sáňka č. 5273
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

410. Aubrey Vincent Beardsley (1872–
1899)
Alex. Pope: uloupená kadeř
kniha, obálka a kresby a. beardsley, ed. 
knihy dobrých autorů, tisk J, skalák, vydala 
kamilla neumannová, Praha 1917, 63s., 
pův. brož, obálka při krajích pokrčená 
a zažloutlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

411. Wilhelm Wessel (1904–1971)
Úvodem do nového čtvrtstoletí Dobrého 
díla
bibliofilie, ručně kolorovaný dřevoryt 
na obálce a repro akvarelů Willi Wessel, 
tisk Jan Mucha ve Velkém Meziříčí, sebral 
a vydal albert Vyskočil, Praha 1926, ex.1000 
, 64 s., brož., nerozřezáno, lehce zašlá 
obálka, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

412. Jiří Švengsbír (1921–1983)
Praha
bibliofilie, 12 ocelorytin J. Švengsbír, vydal 
Škodaexport, Praha 1981, text Mojmír 
horyna, volné listy v org. přebalu, obal lehce 
zašpiněný, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

410.
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413. Jan Zrzavý (1890–1977)
Franz Werfel: Básně
kniha, ob. a frontispis Jan Zrzavý, přel. 
Viktor Fischl, ed. lyrika, vydal Václav Petr, 
Praha 1948, orig. brož, 82 s., ob. při krajích 
zašlá, místy skvrny, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

414. Milan Kundera (1929)
Poslední máj
bibliofilie, dřevoryt b. lacina, úprava Zd. 
seydl, vydal československý spisovatel, 
Praha 1955, 2000 výtisků, 39 s., brož., lehce 
zažloutlá obálka, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

415. Milan Kundera (1929)
Člověk zahrada širá
bibliofilie, dřevoryt na obálce b. lacina, 
vydal československý spisovatel, Praha 
1953, 69 s., brož., rozlepená vazba, obálka 
při okrajích potrhaná a zažloutlá, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

416. Miroslav Florian
Jiří Suchánek: Okouzlená růže
bibliofilie, dřevoryt M. Florian, upravil, vysadil 
a na ručním lisu vytiskl alois chvála, ed. 
chválův ruční lis, vydala osvětová beseda, 
černošice 1969, volné listy v obálce, 33s., 
ex. 150, obálka při krajích natržená, jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

413.

417. Otakar Štáfl (1884–1945)
Ant. Macek: Kniha o ráji
bibliofilie, frontispis a titul dřevorytem, obálka 
a úprava o.Štáfl, vydal V. Závorka, Praha 1912, 
orig. brož olné listy v obálce, 66s., ex. 66, obálka 
několik skvr na obálce, drobné opotřebené 
hran, vazba lehce rozvolněná, dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 244
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

418. William Blake (1757–1827)
Snoubení nebe a pekla
bibliofilie, přeložil o.F. babler, vydal č. 
beran, olomouc 1931, 500 výtisků, 24 s., 
brož., okraje obálky lehce roztřepené, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

419. Milan Kundera (1929)
Monology
bibliofilie, obálka, vazba, úprava J. kaplický, 
vydal československý spisovatel, Praha 1957, 
5000 výtisků, 107 s., clpl. vazba s obálkou, 
obálka zašlá, jinak dobrý stav knihy
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

420. Josef Váchal (1884–1969)
Ben Walther: Kratochvilný příběh lva Ke-
fase Výtečníka
bibliofilie, obálka, frontispis, 7 čb. ilustrací 
v přílohách, nakl., úvod. a koneč. viněta 
vše dřevorytem Jos. Váchal, ben Walther 
- pseud. bedřicha b. buchlovana, tisk kryl 
a scotti, vydalo sdružení trojrám, buchlovice 
1914, orig. brož, 84s., obálka lehce zašlá 
a při krajích opotřebená, uvolněná vazba, 
vnitřek velmi dobrý stav
lIteratura: rakušanová: napsal, vyryl, 
vytiskl a svázal, 2014 č. soupisu c18, sáňka 
č. 672
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 000 Kč
 (€ 84)

421. Josef Váchal (1884–1969)
Charles Dickens: Vánoční koleda prózou
kniha, 7 dřevorytů Jos. Váchal, přeložil 
a poznámky napsal timotheus Vodička, 
typo o. Menhart, 5. sv. Pourovy edice, vydal 
Václav Pour, Praha 1945, volné listy v orig. 
obálce, 123s., velmi dobrý stav
lIteratura: rakušanová: napsal, vyryl, 
vytiskl a svázal, 2014 č. soupisu c48
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

422. Ferdiš Duša (1888–1958)
J.V. Sedlák: Mé hory
bibliofilie, obálka, 3 tři viněty a 2 barev. přílohy 
za titulem dřevorytem F. duša, předmluva 
e. Zegadlowicz, tisk kryl a scotti, 4.sv. ed. 
studánka, vydalo družstvo Moravského kola 
spisovatelů, brno 1931, orig. brož, 27s., ex. 
28/250, částečně nerozřezáno, velmi dobrý 
stav
lIteratura: sáňka č. 4786
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

423. František Gross (1909–1985)
J. Kotalík: František Gross
kniha, barev. litografie Fr. Gross v příloze, 46 
vyobr., typo M. hegar, 15.sv. ed. současné 
profily, vydalo nčsVu, Praha 1963, karton. 
vazba s ob., 70s., desky prohnuté, obálka 
místy zašlá, dobrý stav
lIteratura: Machalický: František Gross 
2009 č. 240
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

422.
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429.426.

424. František Tichý (1896–1961)
E.A.Poe: Havran * The Raven
bibliofilie, vydání obs. dva ilustrační 
doprovody Fr. tichého k Poeovu 
havranovi, první soukr. bibliofil. tisk vyd. 
Julií Fučíkovou v r. 1954 obs. 7 suchých 
jehel, zde reprodukovaných, druhé nové 
vyd. havrana přebásněné V. nezvalem již 
tichý nedokončil, graf. listy byly nahrazeny 
světlotisk. reprodukcemi akvarelů 
a doplněny přípravnými skicami, vydalo 
nčsVu, Praha 1963, volné listy v karton.
pouzdře, nestr., maršovský papír, desky 
prohnuté, obálka zašlá, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

425. František Kobliha (1877–1962)
listy Julia Zeyera Růženě Jesenské
kniha, titul dřevorytem Fr. kobliha, ved. 
Vybraných knih, vydal ludvík bradáč, 
královské Vinohrady 1918, pův. polokož. 
vazba, 65s., silný ruční papír, ex. 500, vázal 
patrně l. bradáč velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 314
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

426. František Tichý (1896–1961)
M.J. lermontov: u hraběnky V. byl hu-
dební večírek
bibliofilie, úvod. a závěr. kresby, dvě přílohy, 
obálka a podpis v tiráži Fr. tichý, 2. sv. ed. 
hyllos, vydal Jos. r. Vilímek, Praha 1941, 
volné listy v ob., 37s., ex. 146/200, holland 
Pannekoek, obálka při krajích zašlá, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

427. František Kobliha (1877–1962)
Ruská láska
kniha, dvoubarev. titul a viněta dřevorytem 
Fr. kobliha, tisk kryl a scotti, vydal ludvík 
bradáč, královské Vinohrady 1921, pův. 
polopergamen. vazba, zlac. ořízka, 47s., 
ullersdorf ruční papír, ex. 500, vázal patrně 
l. bradáč, drobné odřeniny hran, velmi 
dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 621
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

428. František Michl (1901–1977)
Petr Bezruč: Já
bibliofilie, frontispis a závěr. viněta sign. 
dřevorytem Ff. Michl, podpis na patitulu 
P. bezruč, úprava e. Petlán, vydal 
ve prospěch Ústavu pro hluchoněmé děti 
v Plzni Miloslav Matas, Plzeň 1930, pův. 
brož, 11s., ex. 130/300, papír Zanders, velmi 
pěkný stav
lIteratura: sáňka č. 2438
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

429. Josef Marek (1883–1951)
Jakub Deml: Domů
bibliofilie, frontispis Jos. Marek, 2 světlotisk. 
reprodukce, tisk kryl a scotti, vydal 
nákladem vlastním Jakub deml, královské 
Vinohrady 1913, pův. brož, 86s., ob. 
na hřbetu poškozená a místy vyšisovaná, 
vazba rozvolněná, několik uvolněných listů, 
dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 182
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

430. Emmerich Alois Hruška (1895–1957)
Balada o bibliofilu a básníku
bibliofilie, 2 ilustrace a viněta v titulu e. 
a. hruška, v upomínku IV. bibliofilského 
večera, vytiskl a vydal alois koníček, Praha 
1928, pův. sešit, ex. 200, Pannekoek,nestr.
(20), skrvny na papíře, dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 1521, M. černý: 
ženo, jejíž klín... s. 93 a 228
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

431. Alfred Kubin (1877–1959)
Ein neuer Totentanz
bibliofilie, 24 reprodukcí perokreseb a. 
kubin, Wiener Verlag 1947, volné listy 
v papírových deskách, lehce zažloutlý 
papír, desky na hranách a při okrajích lehce 
poškozené
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

432. Jan Konůpek (1883–1950)
Guillaume Apollinaire: Fantasie
bibliofilie, 6x lept v přílohách J. konůpek, 
úprava J. žlebek, tisk Fr. obzina, 2. sv. 
knihovny 200, 14. sv. ed. knihy Země, vydal 
arno sáńka, brno 1924, pův. brož, 64s., 
úřední výtisk, ex. 00000/200, desky při 
krajích pokrčené, papír lehce zašlý, dobrý 
stav
lIteratura: sáňka č. 716
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 300 Kč
 (€ 96)

433. Dana Puchnarová (1938)
Gítáňdžali
bibliofilie, 8x litografie d. Puchnarová, 
z bengálského originálu přeložil profesor 
Phdr. dušan Zbavitel, autorka vydala 
vlastním nákladem, vše signováno, ex. 28
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 6 000 Kč
 (€ 250)
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438. Alois Kalvoda (1875–1934)
Výbor prací z české krajiny
album, 31 x 39 cm, 15 barev. a 4 čb. 
reprodukce v příloze, text J. čadík, vydala 
česká graf. unie, Praha 1924, brož., 
ochranné pozdro, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

439. Jan Zrzavý (1890–1977)
O sobě a přátelích
bibliofilie, org. sign. lept J. Zrzavý, typo. 
o. hlavsa, text Fr. dvořák, vydal spolek 
českých bibliofilů, Praha 1971, 400 výtisků, 
nestr., brož., obálka na hřbetu a při horním 
okraji natržená, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 9 000 Kč
 (€ 375)

440. Adolf Born (1930–2016)
Karel Čapek: Povídky z jedné i druhé kap-
sy
bibliofilie, 4 sign. litografie a. born, vydalo 
nakladatelství kniha, grafika, bibliofilie, 1994, 
11 sv. edice sladké jádro srdce, ex. 54/100, 
27 s., karton. vazba, ochranné pouzdro, 
vynikající stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 12 000 Kč
 (€ 500)

441. Vladimír Suchánek (1933–2021)
Franz Kafka: Proměna
bibliofilie, 5 sign. litografií V. suchánek, vydalo 
nakladatelství kniha, grafika, bibliofilie, 1996, 
12 sv. edice sladké jádro srdce, ex. 33/100, 
47 s., karton. vazba, ochranné pouzdro, 
vynikající stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 6 500 Kč
 (€ 271)

434. Vladimír Komárek (1928–2002)
Tiskař Raimund Zbořil šedesátiletý
bibliofilie, grafický soubor k 60. raimunda 
Zbořila, 17 grafických listů (a. beran, V. 
cinybulk, J. Grmela, a. Grmelová, M. houra, 
J. halla, d. chatrný, l. Jalůvka, d. Janoušek, 
V. komárek, V. kotasová, J. krejčová, l. 
rusek, M. slezák, J. Weiser, J. kachlík), 
vyšlo v počtu 200 exemplářů, volné listy 
v papírových deskách, desky poškozené
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

435. Jiří Šebek (1922–1999)
Nové Město na Moravě
bibliofilie, 23,3 x 17,4 cm, sign. Pd JŠebek, 
12 sign. linorytů, volné listy v deskách, desky 
zašlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

436. Jaroslav Vodrážka (1894–1984)
Peter Petrík: Boj mnohých
bibliofilie, viněty J. Vodrážka, úprava, sazba 
a tisk alois chvála, edice chválův lis, Praha 
1970, 100 exemplářů, 22 s., volné listy 
v přebalu
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 150 Kč
 (€ 7)

437. Dana Jandová
Graphia (Časopis o Exlibris)
bibliofilie, sign. litografie d. Jandová, 
sign. tisk J.M. bertrand, 2x linoryt Willy 
braspennincx, vyd. Graphia, belgie, 1985, 
31s., ohnuté růžky, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 100 Kč
 (€ 5)

442. Jan Konůpek (1883–1950)
Karel Domorázek: Pád tyrana
bibliofilie, podpis autora v tiráži, zinkografie 
J. konůpek, vydal k. novák, Praha 1928, 
ex. 40/380, cl.kožená vazba se zl. ořízkou, 
ochranné pouzdro, velmi dobrý stav
ProVenIence: sáňka 1370, antikvariát 
ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

443. (Marie Čermínová) Toyen (1902–
1980)
Moliére: Příležitost dělá lékaře
bibliofilie, sign. kolor. frontispis a dvě kolor. 
ilustrace toyen, vydal V. lácha, Praha 
1932, 3.sv. edice trimalchion, ex. 43/195, 
barev. exlibris J. Váchal, 34 s., brož., lehce 
zašpiněná obálka, velmi dobrý stav
ProVenIence: sáňka 4159, antikvariát 
ostrovní
 5 000 Kč
 (€ 209)

444. Jaroslav Šerých (1928–2014)
G.K. Chesterton: Poprask s knihou
bibliofilie, 3 lepty J. Šerých (2x sign.), vydal 
Josef cipra, kladno 1956, edice kladenský 
lis, 31 s., brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: bubla 6145, antikvariát 
ostrovní
 1 900 Kč
 (€ 80)

445. Josef Hodek (1888–1973)
Ivan Olbracht: Jozka, Forko a Pavlína
bibliofilie, podpis I. olbrachta v tiráži, 
dřevoryty a úprava J. hodek, vydal J. 
hlavký, hranice na Moravě 1931, 22. sv. 
edice amfora, ex. 101/210, 66 s., brož., při 
okrajích lehce potrhaná obálka, výborný stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

443.439.
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457.448.

446. Pavel Sukdolák (1925)
Christian Morgenstern: Noční rybí zpěv
bibliofilie, 31,5 x 19,5 cm, osm barevných 
sign. leptů P. sukdolák, překlad J. hiršal, 
typo. Z. Ziegler, tisk dřímalovi, vazba ateliér 
krupka, vydal aulos Zd. křenka, Praha 
1993, autorský tisk, papír Zerkall, karton. 
vazba, ochranné pouzdro, vynikající stav
lIteratura: knihy aulos, Praha 2001, str. 
27
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 8 000 Kč
 (€ 334)

447. Antonín Střížek (1959)
František langer: Nepřekročitelné vrcho-
ly
bibliofilie, obálka a 4 barevné linoryty a. 
střížek, vše sign., úprava Z. Ziegler, tisk 
Jar. Štoural, vazba ateliér krupka, vydal 
aulos, Praha 1998, 22 sv. bibliofilské edice, 
ex. 27/70, clpl. vazba s obálkou, ochranné 
pouzdro, vynikající stav
lIteratura: knihy aulos, Praha 2001, str. 
37
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

448. Theodor Rotrekl (1923–2004)
l-29 Delfín
5x litografie, 1963, 44 x 55 cm, sdružení 
přesných strojíren, Praha - letňany, 5x 
sign. litografie (1 chybí) t. rotrekl, všechny 
v paspartě a org. clpl. deskách, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 8 500 Kč
 (€ 355)

449. Kamil lhoták (1912–1990)
Jan Neruda: Pařížské obrázky
bibliofilie, 3 lepty a obálka k. lhoták, vydal 
čsl. spisovatel, 23 sv. sbírky ráj knihomolů, 
Praha 1958, 143 s., volné listy v org. 
obálce, obálka při okrajích lehce pokrčená 
a potrhaná jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 000 Kč
 (€ 84)

450. Petr Melan (1947)
Henrik Ibsen: Májové slunce
bibliofilie, 5x komb. technika P. Melan, 
úprava V. Viener, 74 sv. v edici lyra 
Pragensis, sv. 58 v edici Polyhymnia, vydalo 
nakladatelství supraphon, Praha 1989, ex. 
187/200, cl.kožená vazba se zl. ořízkou, 
ochranné pouzdro, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

451. Emilie Tomanová (1933–1994)
Anna Achmatovová: Tvůj bílý dům
bibliofilie, 5 sign. a jedna na obálce nesign. 
komb. technika e. tomanová, úprava V. 
Viener, 39. sv. v edici lyra Pragensis, sv. 122 
- řada Polyhymnia, vydalo nakladatelství 
supraphon, Praha 1985, ex. autorský tisk, 
48 s., brož. s obálkou, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 3 800 Kč
 (€ 159)

452. Josef lada (1887–1957)
Chaloupka - měsíčník pro děti
časopis, 3 celostr. vyobrazení a 11 pérovek 
v textu Jos. lada, řídí a vydává stanislav 
Minařík, Praha 1922, polopl. vazba, 68s., 
dobrý stav, desky odřené
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

453. Ferdiš Duša (1888–1958)
Sv. Bonaventura: Život svatého otce 
Františka
bibliofilie, dřevoryty F. duša, přeložil ant. 
stříž, gr. úprava M. kaláb, vydal lad. kuncíř, 
Praha 1926, 171 s., brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 350 Kč
 (€ 15)

454. František Kupka (1871–1957)
Tvoření v umění výtvarném
kniha, z francouzského rukopisu přeložila 
Věra urbanová, vyd. s.V.u. Mánes, Praha, 
1923, pův. brož, 210s., přesahy obálky místy 
pomačkané a zohýbané, listy zažloutlé, 
jedna stránka natržená, drobné skvrny 
na obálce, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 200 Kč
 (€ 92)

455. Karel Malich (1924–2019)
Malich
katalog, 44,5 x 33 cm, k výstavě v Jizdárně 
Pražského hradu v roce 2013
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

456. Bohuslav Reynek
Nova et Vetera
bibliofilie, 3x linoryt Vl. hofman, 1x dřevoryt 
Meth. Florian, 2x (1 chybí) linoryt b. reynek, 
Marta Florianová, stará říše, 1920, vytiskl 
kryl a scotti v novém Jičíně a F. obzina 
ve Vyškově, 700 výtisků, nestr., nerozřezáno, 
brož., obálka zažloutlá a při okrajích lehce 
poškozená, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

457. Václav Boštík (1913–2005)
Jan Zahradníček: Znamení moci
bibliofilie, dvě sign. suché jehly V. boštík, 
úprava Z. Ziegler, tiskli dřímalovi, vazba 
ateliér krupka, vydal aulos, Praha 1993, 
4 sv. bibliofilské edice, ex. 58/100, papír 
hahnemühle, nestr., karton. vazba, 
ochranné pouzdro, velmi dobrý stav
lIteratura: knihy aulos, Praha 2001, str. 
25
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 14 000 Kč
 (€ 584)
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458. Josef Mánes (1820–1871)
Karel B. Mádl: Josefa Mánesa Orloj
bibliofilie, 41 x 32 cm, 12 reprodukcí Josef 
Mánes, vydal F. topič, Praha, volné listy, 
obálka a plátěné pouzdro zašpiněné 
a odřené, lehce zažloutlé listy
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

459. Macháček - Adamír
Když vzkvétá život...
bibliofilie, osm kolorovaných a sign. litografií, 
26,5 x 22, volné listy v orig. karton. deskách, 
zažloutlý papír, desky lehce odřené, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

460. Různí autoři
Hollar periodický sborník grafické práce 
roč. II
bibliofilie, 3 svazky, chybí číslo II., v přílohách 
3x dřevoryt karel Vik, 4x dřevoryt Petr 
dillinger, 4x litografie hugo boettinger, Praha 
1924 - 25, 220 s., brož., uvolněná opravovaná 
vazba u prvního svazku, stav dobrý
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

461. Vladimír Koutský (1919–1973)
Karlovy Vary
bibliofilie, 6 litografií a kresby v textu V. 
koutský, 1956, volné listy s obálkou, ta při 
okrajích potrhaná, zašlá, jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

462. František Ketzek (1906–1978)
Naši Svatí a Blahoslavení
bibliofilie, 12 sign. litografií a věnování F. 
ketzek, předmluva s.M. braito, Praha 1944, 
volné listy v org. karton. deskách, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

470.458.

463. Tomáš Bím (1946)
Inventura (Tomáš Bím 50)
katalog, vydala ba Praha, 1996, nestr., 
brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

464. (Marie Čermínová) Toyen (1902–
1980)
Katalog výstavy v Paříži
katalog, obs. čb. vyobrazení děl autorů s. 
dalí, M. ernst, r. Magritte, y. tanguy, toyen 
a dalších, vyd. Galerie andré Francois Petit, 
Paříž, 1965, sešit, nestr., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

465. Nikolaj Michajlovič Ceretelli
Russkaja krestjanskaja igruška * 
Церетелли Н. М. : Русская крестьянская 
игрушка
kniha, 25,5 x 18,5 cm, studie věnovaná 
vývoji ruské lidové hračky, 50 obr. příloh, 
předmluva a. lunačarskij, vydala academia, 
Moskva 1933, 250s., nakladatelská celopl. 
vazba, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 900 Kč
 (€ 80)

466. Vincent Bounoure (1928–1996)
Princip slasti surrealismus
sešit, katalog k výstavě brno, Praha, 
bratislava, únor - květen 1968, brož. velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 480 Kč
 (€ 20)

467. ladislav Sutnar (1897–1976)
Vývoj české podobizny. Kalendář 1940
kalendář, obálka a úprava l. sutnar, vybral 
V.V. Štech, úv. slovo Fr. kovárna, 18 bar. 
a 8 čb. vyobrazení, vyd. družstevní práce, 
Praha, 1939, clpl. vazba, pův. obálka 
vevázána, stav dobrý
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 120 Kč
 (€ 5)

468. František Kovárna (1905–1952)
Dítě v českém malířství. Kalendář 1941
kalendář, vybral b.M. klika, úv. slovo Fr. 
kovárna, 18 bar. a 8 čb. vyobrazení, vyd. 
družstevní práce, Praha, 1940, clpl. vazba, 
pův. obálka vevázána, stav dobrý
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 120 Kč
 (€ 5)

469. Karel Šourek (1909–1950)
Paleta lidového umělce. Kalendář 1942
kalendář, vybral a úv. slovo napsal k. 
Šourek, 17 bar. a 9 čb. vyobrazení, vyd. 
družstevní práce, Praha, 1941, clpl. vazba, 
pův. obálka vevázána, stav dobrý
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 120 Kč
 (€ 5)

470. Skála, Róna, Diviš, Milkov, Suška, 
Nikl, lhotský, Gabriel, Marhoul
Tvrdohlaví
katalog, portréty a medailonky zakládajících 
členů tvůrčí umělecké skupiny tvrdohlaví, 
vydal odbor školství a kultury onV, Praha 
1987, 40 s., brož., lehce zašpiněná obálka
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

463.
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476.472.

471. Jaroslav Jírů (1935–2013)
De Gaulle
samizdat, 20,5 x 15 cm, edice expedice, 
svazek 154, Praha, 1983, strojopis, clpl. 
vazba, 531s., lehce zkosený hřbet, jinak 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

472. Alexandr Solženicyn (1918–2008)
Souostroví Gulag I-III
3x kniha, 18,5 x 11,5 cm, vyd. konfrontace, 
curych, 1974, 1976, 1982, pův. brožované 
vazby, 569, 603, 528s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

473. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Proluky
kniha, 21 x 15,5 cm, vyd. 1985, strojopis, 
pevná vazba, 284s., lehce opotřebeno
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

474. Boris Vian (1912–1959)
Budovatelé říše
kniha, 20 x 14,5 cm, strojopis, vydala edice: 
Zraněná slepičí palice - ve velmi malém 
nákladu, pův. brož, 32s., velmi dobrý stav, 
razítko na titulní straně
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

475. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Poupata
kniha, 17 x 11 cm, vyšlo mezi lety 1975-
1985, pův. brož, 189s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

476. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Příliš hlučná samota
kniha, 17 x 11 cm, 1. vydání, vyd. Index, 
1981, bez nakl. údajů, pův. brož, 92s., lehce 
opotřebeno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

477. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Něžní barbaři
kniha, 17 x 11 cm, 1. vydání, vyd. Index, 
1981, bez nakl. údajů, pův. brož, 108s., 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

478. Václav Havel (1936–2011)
Ztížené možnosti
kniha, 17,5 x 11 cm, tři hry z šedesátých 
let - Zahradní slavnost, Ztížená možnost 
soustředění, Vyrozumění, ob. Pavel büchler, 
vydaly rozmluvy, Purley - england 1986, 
původní brož, 223s., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

479. Miloslav Švandrlík (1932–2009)
Černí baroni II.
kniha, 30 x 21 cm, druhý svazek knihy, 
první kapitola zde odpovídá osmnácté 
kapitole souborného vydání, strojopis, bez 
nakl. údajů, clpl. vazba, 133s., vazbe lehce 
zašpiněna, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

480. Karel Kaplan (1928)
Nekrvavá revoluce
kniha, 18 x 11 cm, vyd. sixty-eight 
Publishers, corp., toronto, 1985, jako svou 
157. publikaci, autor obrazu na obálce Jetro 
McIntosh (vl. jm. Jiří sehnal), brož, 425s., 
lehká trhlinka v horní části hřbetu, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

481. Josef Hora (1891–1945)
literatura a politika
sešit, v nezměněné verzi vychází znovu 
v roce 1984 u příležitosti udělení nobelové 
ceny za literaturu Jar. seifertovi, poprvé 
vydal otto Girgal, Praha 1929, úprava Vít 
obrtel, 1500 výtisků, xeroxovaný strojopis, 
nestr., brož., obálka lehce zašpiněná, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

482. Edvard Beneš (1884–1948)
Nová slovanská politika
sešit, vydal československý výbor pro 
slovanskou vzájemnost, londýn 1943, 32 s., 
brož., na obálce drobné skvrny, velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

483. Edvard Beneš (1884–1948)
Úvahy o slovanství
kniha, vydal lincolns - Prager ltd., londýn, 
1945, 259 s., brož, dole a nahoře natržený 
hřbet obálky, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

9. SAMIZDAT A EXIl 
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486.

484. Egon Hostovský (1908–1973)
Půlnoční pacient
kniha, náklad byl zničen, vyd. Mladá fronta, 
Praha, 1969, pův. brož, 250s., velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

485. Zdeněk Švancar (1922)
Mládež a kriminalita
kniha, druhý svazek z edice knižnice živé 
myšlenky, jehož náklad byl zničen, vyd. 
Melantrich, Praha, 1972, pův. clpl. vazba 
s ob., 273s., zažloutlé listy, mírně opotřebená 
ob., jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

486. František Běhounek (1898–1973)
Swansonova výprava
kniha, po roce 1948 došlo k postupné 
likvidaci nakladatelství aloise hynka, kvůli 
které skončilo ve stoupě několik titulů, 
nabízený exemplář je jedním z nich; vyd. 
a. hynek, Praha, 1949, il. V. Junek, náklad 
5500 výtisků, pův. plpl. vazba s ob., 278s., 
velmi dobře zachováno
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

487. Josef Pekař (1870–1937)
Postavy a problémy českých dějin
kniha, exemplář Pekařovy knihy, jejíž náklad 
byl po vydání zničen, vyd. Vyšehrad, Praha, 
1970, pův. clpl. vazba s ob., 322s., mírně 
opotřebené okraje obálky, jinak velmi dobrý 
stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

488. Osip Mandelštam (1891–1938)
Kameny smutky sny
kniha, kameny, smutky a sny, které musely 
po okupaci r. 1968 do stoupy, zachovalo se 
jen málo exemplářů; vyd. odeon, Praha, 
1970, typ. upr. Z. sekal, pův. clpl. vazba 
s ob., 360s., drobně poškozená ob. při 
horním okraji, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

489. Jiří Kolář (1914–2002)
Prométheova játra
kniha, zásadní sbírka textů Jiřího koláře 
z roku 1950, na jejímž základě tehdy 
strávil devět měsíců ve vyšetřovací vazbě; 
toto první české vydání bylo připraveno 
k roku 1970, vzhledem k okolnostem byl 
ale náklad zabaven a následně zničen 
(prvního vydání se kniha dočkala až v roce 
1979 v samizdatu a následně roku 1985 
v exilu u J. Škvoreckého); zachováno jen 
několik výtisků, titul se v běžném prodeji ani 
na aukcích neobjevuje, vyd. čs spisovatel, 
Praha, 1970, clpl. vazba bez ob. (nedošlo 
k jejímu tisku), 215s., obs. 4 bar. autorovy 
výtvarné práce, první ve frontispisu je 
rozkládací; velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 500 Kč
 (€ 105)

490. Jan Zahradníček (1905–1960)
Znamení moci
kniha, jedna z nejvzácnějších 
a nejznámějších stoupovek, kniha pův. 
obs. i čtyřstránkový doslov b. Fučíka, který 
v knize chybí (exemplář s doslovem se, 
co je nám známo, dosud nikde neobjevil), 
vyd. čs spisovatel, Praha, 1969, ed. nová 
poezie, náklad 3000 výtisků, dřevoryt na ob. 
J. altmann, typ. J. hlavsa, pův. brož s ob., 
51s. (v tiráži uvedeno 56)., intaktní stav!
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 500 Kč
 (€ 105)

491. Jiří Kolář (1914–2002)
Očitý svědek
kniha, exemplář ze zničeného nákladu 
kolářova deníku z konce 40. let, vyd. 
severočeské nakl., liberec, 1969, dílo 
věnováno památce Jiřího Weila, pův. clpl. 
vazba s ob., 150s., intaktní stav!
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 500 Kč
 (€ 105)

10. STOuPA 

488. 489.

490.
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494.492.

492. Různí autoři
4x podpis
rukopis, nepraktův obrázek (serigrafie?) 
s podpisy: neprakta, a. Pludek, Fr. nepil 
a jeden další podpis s dedikací neurčen, 
volný list, na rubu uved. vyd. Práce
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

493. Různí autoři
Pohlednice s podpisy českých a němec-
kých literátů
rukopis, na rubu podepsáni: angela kraus, 
Wulf kirsten, Vjačeslav kuprijanov, oskar 
Pastior, urs Jaeggi, Zehra cirak, Petr Prouza 
a alexandr kliment
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

494. Různí autoři
Pohlednice s podpisy spisovatelů
rukopis, na rubu podepsáni: drago Jančar, 
dane Zajc, alenka Puhar, Jan beneš, karin 
clark, Ivan Minatti, alasdair Mackinnon, 
ursula heinze de lorenzo, hans van de 
Waarsenburg a J. Šalamoun (?)
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

495. Eduard Hájek (1928)
Podpis s kresbičkou
vlastnoruční podpisy, podpis s kresbičkou 
čerta, 10,5 x 7,5 cm, velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 100 Kč
 (€ 5)

496. Georges Boskoff (1882–1960)
Podpis
rukopis, podpis se vzkazem na ručním 
papíře G. boskoff, pianista
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 200 Kč
 (€ 9)

497. Roshan Dhunjibhoy (1931–2011)
Podpis
rukopis, podpis s přáním na kartičce, 
dokumentaristka a novinářka
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 150 Kč
 (€ 7)

498. Anna Masaryková (1911–1996)
Vzkaz s podpisem
rukopis, ručně psaný vzkaz adresovaný J. 
tillové, datace do roku 1963
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

499. Hana Benešová (1885–1974)
Poděkování s podpisem
rukopis, podpis na předtištěné kartičce 
s přáním k novému roku, datace 19.I.1949
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

500. Bohumil Němec (1873–1966)
2x podpis
rukopis, podpis na dokumentu čs. nár. rady 
batalelské ve věci zvolení prof. J. čadíka 
členem; podpis na papírku pod vlastnoručně 
přepsanou citací textu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

501. Otakar (Othon) Kubín (Coubine) 
(1883–1969)
5x dopis
rukopis, 5 vlastnoručně psaných dopisů 
adresovaných r. keplovi do ženevy (cca 
1934), autorem podepsáno, volné listy, 3x 
v pův. ob., jeden z dopisů natržený, jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

502. Bohumil Kubišta (1884–1918)
Dopisnice Janu Zrzavému
rukopis, dopisnice b. kubišty adresovaná J. 
Zrzavému zaslaná tři měsíce po vypuknutí 
1. světové války se vzkazem: Milý příteli, 
Přihlaste se hnedle lístkem co je s Vámi. 
Já jem živ a zdráv a dosud se všemi 
končetinami. s pozdravem kubišta, jako 
odesílatel uveden b. kubišta - leutenant, 
dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

503. Václav Špála (1885–1946)
PF, fotografie, katalog
rukopis, podpis pod fotografií s vlastním 
portrétem, na PF sVu k roku 1940, 
a na přední straně dvoulistu s katalogem 
výstavy V.Š. v brně r. 1934, dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

504. Rudolf Kremlička (1886–1932)
Dopis
rukopis, vlastnoruční dopis s podpisem, 
na papíře s filigránem, trochu pomačkáno, 
dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

505. Oldřich J. Blažíček (1914–1985)
Dopis, pohlednice, poděkování
rukopis, dopis na dvojlistu, pohlednice 
s Poseidoným chrámem v Paestu 
(adresováno J. čadíkovi) a vzkaz na zadní 
straně tištěného poděkování za blahopřání, 
vše podepsáno, dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

11. PODPISy A DEDIKACE 
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513.506.

506. Josef lada (1887–1957)
Dopis, vzkaz a poděkování
rukopis, ručně podepsaný strojopis z r. 1955, 
tužkou ručně psaný dopis ohledně vlastních 
povídek a ilustrací a podpis na kartičce 
s předtištěným poděkováním J. lada, vše 
v dobrém stavu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

507. Jan Zrzavý (1890–1977)
2x dopis, 2x pohlednice, 2x podpis 
na kartičce a 1x vzkaz
rukopis, 2x ručně psaný dopis s podpisem, 
ve kterých J. Zrzavý nabízí a krátce 
popisuje své nové obrazy (obrázky) 
z bretaně, 1x v pův. obálce, 1x vzkaz 
na rubu pohlednice o setkání na žofíně, 
1x pohlednice adresovaná malíři V. kafkovi 
(zmiňuje dokončení kleopatry), 1x vzkaz 
s poděkováním za prání k 75. narozeninám 
na kartě adresovaný bratrovi a jeho rodině 
(...kéž by mi bůh dopřál ještě tolik života 
a zdraví, abych mohl ho svou prací důstojně 
oslavit...) a 2x podp. s datací na předtištěné 
kartičce pro autogramy, velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

508. Jan Zrzavý (1890–1977)
Známky Kleopatra II a luna hledající kon-
valinky s podpisem
rukopis, sada čtyř známek s vyobr. kleopatry 
II J. Zrzavého obs. 2x podpis J. Zrzavého 
a podp. J. herčíka, sada devíti známek 
s lunou hledající konvalinky obs. 1x podp. 
J. Zrzavého a J. herčíka na pravé straně, 
výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

509. Josef Šíma (1891–1971)
Pohlednice a dopis
rukopis, pohlednice z krkonoš adresovaná 
J. Zrzavému a ručně psaný dopis 
na průklepovém papíře z r. 1926, obojí 
s podpisem J. Šímy
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 700 Kč
 (€ 30)

510. Josef Hodek (1888–1973)
2x dopis, pohlednice a bar. dřevoryt
rukopis, 2x dopis s podpisem J. hodka, 
1x pohlednice adresovaná M. hodkové, 
přiložen sign. bar. dřevoryt (16,5 x 13,5 cm) 
a samostatný list s tiráži k neurčenému 
číslovanému tisku s věnov. J. hodka J. 
čadíkovi, vše v dobrém stavu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

511. Oldřich Kulhánek (1940–2013)
Dopis, pohlednice a podpis na pozvánce
rukopis, ručně psaný dopis adresovaný 
básníkovi J. hrubému, pohlednice (o. 
kulhánek: turgeněv - Přízraky) se vzkazem 
a podpisem na rubu, podpis na přední straně 
dvojlistu s pozvánkou na výstavu graf. listů 
o. kulhánka (2010), vše v dobrém stavu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

512. Miloslav Švandrlík (1932–2009)
2x PF
rukopis, PF 1979 a 1983 s podpisem M. 
Švandrlíka a neprakty, přiložena karžička 
s kresbičkou a podpisem M. Švandrlíka, 
v dobrém stavu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

513. Filip Topol (1965–2013)
F. Topol, Josef Topol a Jáchym Topol - 
podpisy
rukopis, 1x podp. na kartičce F. topol, 1x 
Josef topol, 2x podp. na kartičce a 2x 
na pohlednici Jáchym topol
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

514. Egon Bondy (1930–2007)
2x dopis
rukopis, 2x ručně psaný dopis s podpisem
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

515. Petr Král (1941–2020)
Korespondence, podpis
rukopis, 4x vlastnoruční dopis s podpisem 
v pův. obálkách, 1x podpis na kartičce
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

516. Jiří Valoch (1946)
collage
koláž, 7x list a4 s nalepeným výstřižkem 
z časopisů, na rubu pojmenováno collage 
a podepsáno Jiří Valoch 22/6/2010
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

517. Vladimír Páral (1932)
Korespondence, podpisy
rukopis, 1x vlastnoruční dopis, 1x strojopis, 
2x podpis na kartičce a 1x podp. na PF 93 
(V. suchánek - tisk)
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)
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527.518,

518. Ota Pavel (1930–1973)
Fotografie s věnováním K. Kachyňovi
rukopis, čb. fotografie v paspartě, na rubu 
ručně vepsané věnování panu kachyňovi 
s podpisem
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

519. Karel Šebek (1941)
2x báseň
rukopis, autorství nejisté!, 1x volný list 
s rukopisem básně (v horní části přípis k. 
Šebkovi a e. Válkové), 1x list z kalendáře 
s básní - datováno k 30.10.94, dole tužkou 
připsáno k. Šebkovi a e. Válkové; přiloženy 
2 xeroxové kopie jiných básní dané dvojice
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

520. Různí autoři
Konvolut návrhů poštovních známek 
s podpisy výtvarníků
rukopis, obs. návrhy a podp. výtvarníků: 
e. Milén, J. Grus, V. Fiala, k. svolinský, J. 
Švengsbír, k. Štika, a. Moravec a J. bauch
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

521. Radek Fridrich (1968)
2x koláž, 1x pohlednice
rukopis, 2x sign. koláž a 1x pohlednice 
s podpisem (adersováno básníku J. 
hrubému) r. Fridrich
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

522. Milan Kundera (1929)
Dopis a podpis na lístečku
rukopis, 1x ručně psaný dopis s podpisem 
adresovaný ludvíku kunderovi (na rubu 
strojopisu adresováné l. kunderovi 
z barrandovské tvůrčí skupiny Šebor-bor 
ohledně jeho novely odjezd) a 1x podpis 
fixou na papírové kartičce
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

523. František Xaver Šalda (1867–1937)
Sieben Gedichte
kniha, podpis F.X. Šaldy a otty Picka 
na patitulu, vyd. orbis, Praha, 1927, 300 
výtisků, brož, 25s., dva archy odlepené 
od obálky, jinak dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 250 Kč
 (€ 11)

524. Vladislav Zadrobílek (1932–2010)
Konvolut 2 knih s podpisem
2x kniha, 1) klonování času, 2004, 2) Plankty, 
2009; oboje s podpisem a věnováním 
básníku J. hrubému na patitulech, vyd. 
trigon, Praha, 2x pův. brož, výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 250 Kč
 (€ 11)

525. Michael Rittstein (1949)
J. Kříž: Michael Rittstein
kniha s podpisem, podp. s věnov. na tit. listě 
M. rittstein, vyd. odeon, Praha, 1989, pův. 
brož s ob., 134s., výborný stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

526. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Žně
kniha, podpis naproti titulu M. Švabinský, 
vyd. Jan Štenc, Praha, 1930, pův. brož, 75s., 
listy rozvolněné a zcela odlepené od obálky, 
povrch a hřbet desek mírně zašlý
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

527. Ota Janeček (1919–1996)
P. Hartmann: Ota Janeček
kniha, podp. s věnov. na tit. listě o. Janeček, 
vyd. Pressfoto, Praha, 1973, pův. clpl. vazba 
s ob., 212s., ob. mírně opotřebená, kniha 
ve velmi dobrém stavu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

528. Karel Plicka (1894–1987)
Český zpěvník
kniha, podp. s věnov. na patitulu k. Plicka, 
vyd. družstevní práce, Praha, 1940, pův. 
brož, 385s., restaurováno - nově sešito nový 
hřbet a zadní papírová deska, ořízka listů; 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

529. Egon Hostovský (1908–1973)
Ghetto v nich
kniha, podp. s věnov. na patitulu e. 
hostovský, vyd. Pokrok, Praha, 1928, 
vzácněji se objevující titul, pův. brož, 78s., 
velmi pěkný stav!
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)
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530. Egon Hostovský (1908–1973)
Dům bez pána
kniha, podp. s věnov. na patitulu e. 
hostovský, vyd. Melantrich, Praha, 1937, 
ob. l. sutnar, pův. brož s ob., 255s., kniha 
v dobrém stavu, ob. při horním a dolním 
okraji vyspravena a se slepým hřbetem
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

531. Rudolf Medek (1890–1940)
Plukovník Švec
kniha, podp. s věnov. na patitulu r. Medek, 
vyd. Jos. r. Vilímek, Praha, 1928, clpl. 
převazba, 145s., první dvojlist s podpisem 
uvolněn, jinak dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

532. Ivan Martin Jirous (1944–2011)
Magorův zápisník
kniha, podpis s věnov. na tit. listě I.M. Jirous, 
vyd. torst, Praha, 1997, pův. plátěná vazba 
s obálkou, 802s., velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

533. ludvík Kundera (1920–2010)
Malé radosti
kniha s podpisem, podpis s věnováním J. 
hrubému l. kundera, vyd. Zlevněné zboží, 
ex. 9/200, pův. brož, 125s., na hřbetu 
poškozená obálka, dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

534. Fran Směja (1904–1986)
Pletky - Slezské verše
kniha, 20,5x14,5 cm, podpis Fran směji, 
vydala slezská edice Iskra, hrabyně 1936, ex. 
199/300, poloplátěná převazba, 57 s., původní 
obálka vevázána vzadu, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

535. Jaroslav Zatloukal
Veliký návrat
kniha, 21,5x14 cm, podpis Jaroslava 
Zatloukala, edice Pečeť sv. 1, vydal klub 
kounicových kolejí při svazu osvobozených 
polit. vězňů, brno 1945, brož., 38 s., desky 
mírně zašlé, vazba rozlepená, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

536. Otakar Ondráček (1898)
Endre Ady: Básně
kniha, 21,5x14,5 cm, avantgardně upravená 
obálka, úprava a kresba ve frontispisu ot. 
ondráček, podpis překladatele b. Mullera 
a ot. ondráčka, 2. sv. Mladé edice, vydal 
e.Vystrčil, bratislava 1932, ex. 36/200, 
27 s., domácí japan, desky mírně zašlé, 
při okrajích vybledlé, na dvou místech 
proražené špičatým předmětem, zažloutlý 
papír, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

537. Karel langer (1903–1998)
Jos. Dvořák: Cesta k lidem
kniha, 20,5x14,5 cm, podpis Jos. dvořáka 
a výtvarníka k. langra, ob. V. Prištic, úprava 
o. ondráček, vydala Mladá edice, bratislava 
1934, 28 s., ex. 5/300, desky mírně zažloutlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

538. Otokar Fischer
Hořící keř
kniha, 21,5x15 cm, podpis otokara Fischera, 
úprava s. klír, ed. aventium, vydal o. Štorch-
Marien, Praha 1926, 59 s., ex. 194/650, 
okraje desek mírně otřepené
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

539. Jan Vladislav (1923–2009)
Milostný hlas
kniha, 21x15 cm, podpis Jana Vladislava, 
frontispis Jiří Šindler, obálka a úprava 
Jaroslav Šváb, vydal Václav Petr, Praha 
1944, 62 s., brožovaná, desky mírně zašlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

540. Jan Vladislav (1923–2009)
24 sonetů o štěstí a lásce
kniha, 22x15,5 cm, podpis Jana Vladislava 
(překl.), ob. k. Štětkař, vydala slezská 
literární skupina, ostrava 1946, 57 s., 
brožovaná, zažloutlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

541. Zdeněk Bár
Jaro a dým
kniha, 21,5x15 cm, podpis s věnováním 
autora na předsádce, frontispis a úprava aljo 
beran, vydal čeněk beran, olomouc 1935, 
51 s., volné listy v obálce, obálka mírně 
zašlá a na hřbetu vybledlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

542. Jaroslav Šváb (1906–1999)
Jan Pilař: Stesk Orfeův
kniha, 21,5x15,5 cm, obálka a úprava 
Jaroslav Šváb, podpis Jana Pilaře, vydal 
Václav Petr, Praha 1944, 85 s., brožovaná, 
desky mírně zašlé a zažloutlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

532.530.
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543. Aljo Beran
František Nechvátal: Slunovrat
kniha, 21,5x15 cm, sign. dřevoryt 
ve frontispisu a úprava aljo beran, podpis 
autora v tiráži, přednostní výtisk, 3. sv. sbírky 
Plamen, vydal čeněk beran, olomouc 
1933, ex. 21/400, brož., 85 s., desky zašlé, 
frontispis v horní části roztřižen, jinak velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

544. Otokar Fischer
Hlasy
kniha, 21x15 cm, podpis otokar Fischer, ed. 
aventinum, vydal o. Štorch-Marien, Praha 
1923, ex 263/650, 40 s., brožovaná, okraje 
desek otřepené a vybledlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

545. Josef Hiršal
Studené nebe
kniha, 21,5x15,5 cm, podpis Josefa hiršala, 
il. a. Paderlík, obálka a úprava Jaroslav 
Šváb, vydal Václav Petr, Praha 1944, 80 
s., brožovaná, desky ušpiněné a na hřbetu 
poškozené
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

546. Václav Bláha
Robert Konečný: Tůně
kniha, 20,5x15,5 cm, podpis, obálka 
a úprava Václav bláha, vydal Václav Petr, 
Praha 1949, poloplátěná s obálkou, obálka 
mírně zažloutlá a natržená
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

547. Miroslav Florian
Snubní prsten
kniha, 21,5x15x5 cm, básníkova prvotina, 
podpis Miroslav Florian, vydal nákladem 
vlastním, kutná hora 1948, sešit, 24 s., 
desky mírně vybledlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

548. Vlasta Horská (1907–1980)
Na rozcestí
kniha, 21,5x15 cm, obálka a kresby ludmila 
Jiřincová, podpis a věnování Vlasty horské 
v titulu, vydal kalich, Praha 1944, brož., 60 
s., celkově zažloutlá a lehce zašlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

549. František Tichý (1896–1961)
Miloš Jirko: A přece!
kniha, 21,5 x 13,5 cm, podpis a věnování 
autora Zd. kalistovi, obálka a frontispic 
František tichý, vydalo družstvo 
moravského kola spisovatelů, brno 1946, 
100 s., desky mírně vybledlé a zašlé
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

550. Jiří Švengsbír (1921–1983)
Gerard de Nerval: Chiméry
bibliofilie, 14x9 cm, signovaná obálka 
ocelorytem J. Švengsbír, reprodukovaný 
frontispis Fr. tichý, podpis překladatele 
Jan tomeš, vydal odeon, Praha 1966, bez 
vazby s obálkou v kartonových deskách, 41 
s., obálka mírně zažloutlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

551. Josef Hora
Strom v květu
kniha, 19,5x13,5 cm, podpis v titulu Jos. 
hora ,ob. a titul. kresba V. h. brunner, ed. 
Zlatokvět, vydal Fr. borový, Praha 1920, 
brož., 65 s., desky zašlé, na hřbetu lehce 
odřené
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

552. Otto František Babler (1901)
Ruské apokryfy
kniha, 18x13,5 cm, podpis překladatele o. 
F. babler, dřevoryty rudolf Michalik, vydaly 
hlasy, olomouc 1931, ex. 37/400, brož., 
50 s., desky mírně zašlé, při okrajích lehce 
otřepené
lIteratura: sáňka č. 4753
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

553. Hermína Melicharová
Rabíndranáth Thákur: Země karet
kniha, 21x13,5 cm, 6x sign. dřevořez, ob. 
, úprava a podpis hermína Melicharová, 
podpis dušan Zbavitel (překlad), vydalo 
nakladatelství čsl. výtvarných umělců, 
Praha 1962, bez vazby v obálce, 77 s., 
desky zažloutlé a při okrajích otřepené
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

554. František Kožík (1909–1997)
Antologie bulharské poezie
kniha, 20x12,5 cm, podpis a věnování 
překladatele Fr. kožíka malíři Fr. Grussovi, 
vydalo sdružení bulharských zemědělských 
akademiků, brno 1930, ex. 93/500, brož., 90 
s., stav dobrý
lIteratura: sáňka 4853
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

545. 548. 549.
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558. Jiří Karásek ze lvovic (1871–1951)
Ostrov Vyhnanců
bibliofilie, obálka, frontispis, dvoubarevný 
titul, 40 vinět a linek v textu vše dřevorytem 
Fr. kobliha, karáskovo autorské věnování 
malířce Zdeňce braunerové na patitulu, 
vyd. kamilla neumannová, Praha, 1912, 
pův. brož, 86s., opravený hřbet, zadní 
desky zašlé a poskvrněné, některé stránky 
ohmatané a stopy skvrn, dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 461
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

559. Hans Hartung (1904–1989)
Hartung
katalog, podpis a věnování J. siblíkovi h. 
hartung, katalog k výstavě v Musée national 
d´art moderne, Paříž 1968, brož., lehce 
zašpiněná, při okrajích a hřbetu potrhaná 
obálka jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 800 Kč
 (€ 117)

560. Oldřich Blažíček (1887–1953)
Antonín Matějček: Oldřich Blažíček
kniha, podpis výtvarníka a autora, úprava c. 
bouda, vydala česká grafická unie, Praha 
1941, 94 +15 s., brož. v org. deskách, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

561. Ferdinand Porsche (1875–1951)
R. von Frankenberg: Porsche - the Man 
and his Cars
kniha, podpis autora r. von Frankenberga 
na předsádce, úprava c. bouda, vydal 
G.t. Foulis & co.ltd., london 1961, 223 
s., pl. vazba s ob., hrany ob. odřené, ob. při 
krajích potrhaná a v zadní části poškozená, 
desky odřené a lehce prohnuté, předsádka 
zašpiněná, zachovalý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

562. Mikoláš Aleš (1852–1913)
Dr. Em. Svoboda: Alšovo mládí
kniha, věnování a podpis autora 
dr. emanuela svobody, podpis Marie 
alešové a dcery Marie svobodové-alšové 
na předsádce, 8 ilustrací, vydal českoslov. 
červený kříž, Praha nedat., 96s., brož., hrany 
ob. odřené, ob. místy zašpiněná, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

563. Jakub Obrovský (1882–1949)
Jaroslav Kolman - Cassius: Jakub Obrov-
ský jeho život a dílo
kniha, malířův podpis ve frontispisu, 15x 
barevné přílohy s malbou, 8x hlubotisk. 
příloh plastik, 102 reprodukcí děl v textu, 
vydala Jednota umělců výtvarných, Praha 
1935, 191 s., polokož. vazba, zl. ořízka, 
drobné skvrny na vazbě, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

564. ludvík Kundera (1920–2010)
Napříč Fantomázií
kniha, autorův podpis a věnování na patitulu, 
ilustrace fokalky M. kořečka, ob. a typo V. 
bláha, vydala Práce, Praha 1991, 158s., pl. 
vazba s ob., hrany desek a okraje obálky 
opotřebené, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

565. Josef Čapek (1887–1945)
Stanislav K. Neumann: Kniha lesů, vod 
a strání
bibliofilie, podpis autora proti titulu, obálka 
a 8 repro. J. čapek,sv. 2 spisy s.k. 
neumanna, vydal Fr. borový, Praha 1938, 3. 
vydání, 142 s., nečíslováno, brož., obálka při 
okrajích a na hřbetu lehce opotřebená, jinak 
velmi dobrý stav
lIteratura: a. Pomajzlová, kant 2010, č. 401
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 350 Kč
 (€ 15)

555. Otto František Babler (1901)
Dětské legendy
kniha, 19x14 cm, podpis o. F. babler (překl.) 
a ant. lískovec (typograf), 2 dřevoryty Marie 
Florianová, ed. hlasy, vydal o.F. babler, 
olomouc 1936, ex. 61/350, brož., 30 s., stav 
velmi dobrý
lIteratura: sáňka č. 2903
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

556. John Steinbeck (1902–1968)
Hrozny hněvu
kniha, 20,5 x 13 cm, vzácně se vyskytující 
podpis Johna steinbecka!, knihu steinbeck 
podepsal pravděpodobně během své 
návštěvy Prahy v r. 1963, podpis perem 
na titulu lehce překrývá červenou 
kapitálu názvu knihy, lehký otisk inkoustu 
na frontispisu, obálka Jaroslav Šváb, úprava 
stanislav kohout, vydalo nakladatelství 
sfinx, bohumil Janda, Praha 1946, 574 s., 
celoplátěná vazba s obálkou, obálka při 
krajíh lehce potrhaná a vzadu zašlá, desky 
mírně prohnuté, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 6 000 Kč
 (€ 250)

557. Hana Benešová (1885–1974)
Výstava soudobého života a práce česko-
slovenských katolických žen
katalog, podpis a fotografie h. benešové, 
vydal svaz čsl. katolických žen a dívek, 
Praha 1938, 31 s., brož., lehce zašpiněná 
a při okraji roztržená obálka, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

560.556.
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566. Jan Štursa (1880–1925)
Ant. Matějček: Jan Štursa
kniha, podpis a věnování jana Štursy 
na patitulu, vydal Jan Štenc, Praha 1923, 
90 s., karton. vazba, potah desek zvlněný 
a lehce zašlý, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

567. Marie Majerová (1882–1967)
Náměstí Republiky
kniha, podpis M. Majerové, ilustrace J. 
čapek, čIn, Praha 1929, 394 s., clpl. vazba, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

568. Cyril Bouda (1901–1984)
Jaromír John: Knoflík
sešit, podpis ve frontispisu a ilustrace c. 
bouda, vydalo dědictví komenského, Praha 
1932, 19 s., brož., vybledlá obálka, lehce 
poškozený hřbet, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

569. Ilja Erenburg (1891–1967)
Trust D.E. - Historie zkázy Evropy
kniha, podpis autora za titul listem, úprava 
k. teige a o. Mrkvička, vydal o. Štorch 
- Marien, Praha 1924, 3 sv. románová 
knihovna aventina, 167 s., clpl. nakladatel. 
vazba se zlac. reliéfem a písmem, hřbet 
v dolní a horní části poškozen, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

570. Josef liesler (1912–2005)
Kamil Bednář: Hladiny tůní
kniha, kresby a podpis k. bednáře, úprava, 
obálka a vazba Jaroslav Šváb, vydal 
Václav Petr, Praha 1943, 96 s., poloplátěná 
s obálkou, obálka mírně zažloutlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

571. František Petr (1884–1964)
Z dílen umělců
kniha, podpis s věnováním Josefu Paterovi 
a přiložený dopis Fr. Petra malíři a laickému 
bratru kláštera ve lnářích známému pod 
jménem fráter Josífek, vydalo dělnické 
nakladatelství, Praha 1947, 187s., pův. brož, 
obálka při krajích a na hřbetu poškozená
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

572. Jožka Baruch (1892–1966)
P. Bezruč: Hrabyň
bibliofilie, 3 sign. přílohy, ob. a ilustrace vše 
dřevorytem J. baruch, podpis P. bezruče 
na patitulu, tisk sMt, bez vydavatel. údajů, 
olomouc 1955, nestr., volné listy v deskách, 
ex. 39/100, losinský ruční papír, velmi dobrý 
stav, obálka při krajích zašlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 350 Kč
 (€ 15)

573. leopold Parma (1891–1968)
P. Bezruč: Město pod Radhoštěm
bibliofilie, sign. dřevoryt l. Parmy 
ve frontispisu, podpis P. bezruče na titulu, 
tisk kryl a scotti, vydal Propagačního odboru 
krajinské výstavy moravskoslezského 
Pobezkydí, Frenštát p. radhoštěm 1934, 
nestr., brož, ex. 214/250, ruční papír van 
Gelder, dobrý stav vnitřku, obálka skvrnitá, 
poškozená a zašlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

574. Franta Sauer (1882–1947)
Emil Artur longen a Xena
kniha, podpis a věnování autora, nákladem 
vlastním, Praha 1936, 202 s., brož., 
rozlepená vazba, zažloutlé listy
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

575. Ota Janeček (1919–1996)
Pozvánka
pero, papír, přání na pozvánce do roku 1982 
s orig. kresbou
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

576. Ilja Erenburg (1891–1967)
Gracchus Babeuf - Spiknutí rovných
kniha, podpis I. erenburga na patitulu, 
přednostní výtisk, úprava k. Muzika, ed. 
knihovna Plutarchos, aventinum, vydal o. 
Štorch - Marien, Praha 1931, ex. 8/25, orig. 
brož, 190s., nesvázáno, ochranné pouzdro, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

577. Antonín Sova (1864–1928)
O vysvobození prince Jirky
kniha, podpis a věnování autora, úprava a. 
Moravec, vydalo naklad. hejda & tuček, 
Praha 1916, 60 s., karton. vazba, v horní 
části poškozený hřbet, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

578. Otto František Babler (1901)
Alexej Remizov: Narození Páně
kniha, podpis překladatele o.F. bablera, 
ilustrace k. kinský, vydali o.F. babler, 
rostislav kolbe a Fr. Macura, olomouc 1932, 
brož., nestr., některé strany nerozřezány, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

579. Otto František Babler (1901)
Srbské lidové bajky
bibliofilie, podpis překladatele o.F. bablera, 
ilustrace M. Marešová, typo. úprava o. 
Menhart, olomouc 1940, ex. 194/380, 45 s., 
brož., nerpzřezáno, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

577.568.
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584. Vincent Hložník (1919–1997)
E.A. Poe: Havran
bibliofilie, podpis v tiráži a 11 ilustrací 
V. hložník, překlad Vlad. roy, vydalo 
vydavatelství elán, bratislava 1943, ex. 
1046/1500, 74 s., brož., rozlepená vazba, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

585. Miroslav Holub (1923–1998)
Denní služba
kniha, podpis autora, vazba a úprava Jos. 
Flejšar, vydal československý spisovatel, 
Praha 1958, 75 s., clpl. vazba bez obálky, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

586. František Halas (1901–1949)
ladění
kniha, podpis a věnování Fr. halas, obálka 
Fr. hudeček, vydal Fr. borový, Praha 1947, 
5500 výtisků, 134 s., brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

587. Jaroslav Seifert (1901–1986)
Kamenný most
kniha, podpis básníka, obálka a úprava Z. 
sklenář, vydal Fr. borový, Praha 1947, 5500 
výtisků, 162 s., brož., zašpiněná vazba, 
skvrny na obálce, opravovaná lep. páskou, 
jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

580. Karel Šiktanc (1928–2021)
Tobě, živote!
kniha, podpis k. Šiktanc, obálka, frontispis 
a kresba V. sivko, vydala Práce, Praha 
1951, 69 s., brož, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

581. Jaroslav Zatloukal
Město světel
bibliofilie, věnování, podpis na patitulu 
a v tiráži J. Zatloukal, obálka fotomontáž 
karel nekula, vydal st. kočí, brno 1929, 42 
s., brož., natržený hřbet, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

582. Jan Čarek (1898–1966)
Smutný život
bibliofilie, podpis na patitulu J. čarek, 
obálka a dřevoryt ve frontispisu V. rabas, 
vydali Müller a spol., turnov 1929, 31 sv. 
edice sever a Východ, 45 s., brož., obálka 
na hřbetu lehce odřená, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

583. Cyril Bouda (1901–1984)
Karel Bednář: Pamět bojovníků
bibliofilie, podpis k. bednář, podpis, obálka 
a 3 litografie c. bouda, vydal Václav Petr, 
Praha 1947, 3300 výtisků, 50 s., plpl. vazba 
s obálkou, obálka zašpiněná, na hřbetu 
skvrna, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

588. Jaroslav Seifert (1901–1986)
Píseň o Viktorce
bibliofilie, podpis Jar. seiferta v titulu, 
ilustrace ve frontispisu, vazba a úprava 
k. svolinský, vydal československý 
spisovatel, Praha 1950, 3300 výtisků, 60 s., 
brož., rozlepená vazba, obálka při okrajích 
zažloutlá, jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

589. Jan Čarek (1898–1966)
Mezi dvěma ohni
kniha, podpis autora v titulu, obálka a úprava 
P. tučný, vydal Fr. borový, Praha 1947, 
2200 výtisků, 75 s., brož., drobné skvrny 
na obálce, rozlepená vazba, na hřbetě 
přelepena lep. páskou jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

590. Fráňa Šrámek (1877–1952)
Rány, růže
kniha, podpis v patitulu Fráňa Šrámek, 
obálka Jos. hochman, vydal Fr. borový, 
Praha 1945, 90 s., brož., nerozřezáno, 
obálka lehce zašlá, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

591. Karel Šiktanc (1928–2021)
Pochodeň jara
kniha, podpis autora v titulu, obálka, kresba 
a úprava J. Paukert, vydala Mladá fronta, 
Praha 1954, 60 s., brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

581. 584. 591.
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592. Josef Kainar (1917–1971)
Veliká láska
kniha, podpis a věnování autora, obálka 
J. Paukert, úprava an. dvořák, vydal 
československý spisovatel, Praha 1950, 
3300 výtisků, 100 s., brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

593. František Branislav (1900–1968)
Večer u studny
bibliofilie, podpis a věnování na patitulu 
ludvíku svobodovi (1903 - 1977, filozof, 
estetik, historik, sociolog, básník) Fr. 
branislav, podpis v titulu, obálka, vazba 
a kresba ve frontispisu l. Jiřincová, vydal 
československý spisovatel, Praha 1955, 
2000 výtisků, 39 s., brož., obálka lehce 
zašlá, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

594. František Křelina (1903–1976)
Plaché světlo
bibliofilie, podpis a věnování Fr. křelina, 
kresby a úprava J. konůpek, vydalo sdružení 
Západočeských výtvarných umělců, 8 sv. 
edice stín, Plzeň 1934, 325 výtisků, 50 s., 
clpl. vazba, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

595. Oldřich Mikulášek (1910–1985)
Horoucí zpěvy
kniha, podpis autora, obálka Z. sklenář, 
vydal československý spisovatel, Praha 
1953, 3000 výtisků, 66 s., brož., rozlepená 
vazba, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

596. Jiří Trnka (1912–1969)
Jan Šnobr: Růže a smrt
bibliofilie, dřevoryt a úprava J. trnka, podpis 
autora, vydalo sdružení Západočeských 
výtvarných umělců, Plzeň 1933, 6. sv. edice 
stín, 325 výtisků, 29 s., brož., rohy hřbetu 
lehce poškozené, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

597. Josef Bouzek (1901–1962)
Pokorné vinobraní
bibliofilie, podpis a věnování v patitulu J. 
bouzek, ilustrace a úprava V. karel, vydalo 
sdružení Západočeských výtvarných 
umělců, Plzeň 1932, 3. sv. edice stín, 250 
výtisků, 53 s., brož., obálka lehce pokrčená, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

598. Josef Bouzek (1901–1962)
Věčný lov
bibliofilie, podpis a věnování v patitulu 
autora, kresba koliha, vydalo sdružení 
Západočeských výtvarných umělců, Plzeň 
1935, 10. sv. edice stín, 300 výtisků, 55 s., 
brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

599. Josef Bouzek (1901–1962)
Návrat
bibliofilie, podpis v patitulu a v tiráži J. 
bouzek, il. a úprava M. kesl, vydalo sdružení 
Západočeských výtvarných umělců, Plzeň 
1940, 12. sv. edice stín, ex. 148/250, 47 s., 
brož., obálka na hřbetu roztržená, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

600. Josef Berka (1909–1987)
Klekání
bibliofilie, podpis autora J. berky a ilustrátora 
J. krátkého v tiráži, vydalo sdružení 
Západočeských výtvarných umělců, Plzeň 
1936, 11. sv. edice stín, ex. 7/325, 46 s., 
brož., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

601. Jan Alda (1901–1970)
Žalář smíchu
bibliofilie, podpis autora J. aldy a ilustrátora 
J. krátkého v tiráži, vydalo sdružení 
Západočeských výtvarných umělců, Plzeň 
1933, 5. sv. edice stín, ex. 23/250, 29 s., 
brož., okraje lehce poškozené, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

602. Ivo Fleischmann (1921–1997)
Píseň o růži
bibliofilie, věnování básnířce Jiřině haukové 
a podpis I. Fleischmann, 5 il. a obálka J. 
Šíma, vydal o. Girgal, Praha 1948, 1000 
výtisků, 47 s., bož., lehce rozlepená vazba, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

603. Jaroslav Seifert (1901–1986)
Suknice andělů
bibliofilie, podpis básníka na patitulu, obálka, 
frontispis a inciály r. Wiesner, vydalo 
nakladatelství Práce, Praha 1947, nestr., 
brož., obálka lehce zašpiněná, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

592. 593. 603.
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604. Jaromír Hořec (1921–2009)
Na časy
bibliofilie, podpis autora v titulu, frontispis r. 
Wiesner, obálka J. hochman, Práce, Praha 
1947, 1000 výtisků, 75 s., brož., rozlepená 
vazba, zašpiněná obálka
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

605. František Hrubín (1910–1971)
Mávnutí křídel
bibliofilie, podpis v titulu básníka Fr. hrubína 
a ilustrátora k. svolinského, vydal Fr. 
borový, Praha 1944, 56 s., brož., lehce 
zažloutlá a zašpiněná obálka
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

606. František Hrubín (1910–1971)
Jobova noc
bibliofilie, podpis na patitulu Fr. hrubín, il. 
Fr. hudeček, vydalo nakladatelství Práce, 
Praha 1945, 82 s., brož., lehce naprasklá 
vazba, obálka při okrajích lehce odřená jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

607. František Hrubín (1910–1971)
Cikády
bibliofilie, podpis básníka v titulu, il. a obálka 
M. troup, vydal Fr. borový, Praha 1944, 53 
s., brož, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

608. Jan M. Tomeš (1913–2010)
Ruby
bibliofilie, podpis a věnování autora, obálka 
Fr. hudeček, úprava Fr. Mašek, vydalo 
nakladatelství Práce, Praha 1947, 2000 
výtisků, 85 s., brož., rozlepená vazba, 
obálka na hřbetu potrhaná, v horní části cca 
1cm chybí
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

609. Vladimír Holan (1905–1980)
První básně
kniha, podpis autora, obálka a úprava 
P. tučný, vydal Fr. borový, Praha 1948, 2200 
výtisků, 193 s., karton. vazba s obálkou, 
stav knihy velmi dobrý, obálka zašpiěná, 
potrhaná a lepená
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

610. Kamil Bednář (1912–1972)
Pravda světa
kniha, podpis autora v titulu, obálka a úprava 
V. sivko, vydal Fr. borový, Praha 1948, 2200 
výtisků, 90 s., plpl. vazba s obálkou, vazba 
při okraji lehce odřená, obálka zašlá, při 
okrajích poškozená
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

611. Eduard Petiška (1924–1987)
Slunce
kniha, podpis a věnování v patitulu ed. 
Petiška, obálka a úprava Z. seydl, vydal Fr. 
borový Praha 1949, 2200 výtisků, 71 s., plpl. 
vazba s obálkou, vazba zažloutlá, obálka 
zašlá, při okraji poškozená
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

612. Otto František Babler (1901)
Giovanni Pascoli: Básně o Ate
bibliofilie, podpis překladatele a vydavatele 
o. bablera, il. J. konůpek, olomouc 1932, 
ex. 98/400, 29 s., brož., drobná skvrna 
na obálce, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

613. Otto František Babler (1901)
Srbské básnířky
kniha, podpis překladatele a vydavatele 
na patitulu, olomouc 1929, 39 s., brož, 
rozlepená vazba, obálka pokrčená, lehce 
zašpiněná, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

614. Miroslav Holub (1923–1998)
Slabikář
kniha, podpis autora v titulu, obálka, vazba, 
úprava J. Fišer, vydal československý 
spisovatel, Praha 1961, 95 s., clpl. vazba 
s obálkou, ochranná fólie, na obálce skvrna, 
okraje lehce roztřepené, jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

615. Oldřich Mikulášek (1910–1985)
Albatros
kniha, podpis autora na patitulu, obálka, 
vazba, úprava J. Fišer, vydal československý 
spisovatel, Praha 1961, 27 s., clpl. vazba 
s obálkou, ochranná folie, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

605. 606. 614.
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616. Jiřina Hauková (1919–2005)
Oheň ve sněhu
kniha, podpis autorky v titulu, obálka, vazba, 
úprava J. Flejšar, vydal československý 
spisovatel, Praha 1958, 99 s., clpl. vazba 
s obálkou, ochranná fólie, obálka při okrajích 
lehce roztřepená, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

617. Miloš Macourek (1926–2002)
Člověk by nevěřil svým očím
kniha, podpis autora v titulu, obálka, vazba, 
úprava J. Flejšar, vydal československý 
spisovatel, Praha 1958, 76 s., clpl. vazba 
s obálkou, zašpiněná a při okrajích natržená 
obálka
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

618. František Hrubín (1910–1971)
Oblohy
kniha, podpis a věnování v titulu F. hrubín, 
obálka, vazba, úprava J. Fišer, kresba 
na obálce Z. seydl, vydal československý 
spisovatel, Praha 1960, 85 s., clpl. vazba 
s obálkou, ochranná fólie, lehce roztřepené 
okraje obálky jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

619. Václav Špála (1885–1946)
Jos. Hora: Hladový rok
kniha, podpis v titulu Josef hora, ob. V. 
Špála, 33. sv. ed. Proud, tisk legiografie, 
vydal čin, Praha 1926, pův. brož, 227s., ob. 
při krajích potrhaná a skvrnitá, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

620. Jindřich Štyrský (1899–1942)
František Halas: Tiše
bibliofilie, podpis a 2 kresby ve frontispisu 
a v příloze J. Štyrský, podpis Fr. halase 
na předsádce, přednostní výtisk, vydal 
Melantrich, Praha 1932, pův. brož, nestr.
(20), italský papír Fabriano, ob. na hřbetu 
poškozená, velmi dobrý stav
lIteratura: sáňka č. 3252
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

621. Jiří Trnka (1912–1969)
Jar. Boček: Jiří Trnka – historie díla a jeho 
tvůrce
kniha, podpis Jiřího trnky s datací v titulu, 
vydal snklu, Praha 1963, pl. vazba 
s ob.,293s., ob. při krajích drobně pokrčená, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

622. Daniela Mrázková (1942)
Jan Saudek: Divadlo života
kniha, podpis J. saudek, 125 kolorovanýcha 
a čb. fotografií, Panorama, Praha 1991, 160 
s., clpl. vazba s obálkou, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

623. Jan Konůpek (1883–1950)
Velepíseň
bibliofilie, podpis překladatele Josefa 
hegera, kolor. ilustrace J. konůpek, edice 
akord, 12 sv., brno 1937, ex. 28/500, 49 s., 
polopergamen. vazba se zdobeným zlac. 
ornamentem na hřbetu, ochranné pouzdro, 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

624. Jan Zrzavý (1890–1977)
Pohlednice
tuš, papír, 14 x 9 cm, 11. VII. 53, o nedodržení 
termínu
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

625. Jan Zrzavý (1890–1977)
Dopis
tužka, papír, 21 x 15 cm, 4. VII. 55, 
o starostech s bydlením v okrouhlici
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

626. Karel Demel (1942)
Katalog s grafikou
bibliofilie, podpis k. demela v tiráži, přiložen 
orig. graf. list rozkoš, 12,2 x 19,7, text 
ve francouštině, němčině a češtině, ex. 
82/1000, nestr., krouřková vazba, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 200 Kč
 (€ 92)

627. Jan Kanyza (1947)
Podpis Jana Kanyzy
fix, papír, 1980, 21 x 29,5 cm, sign. Jan 
kanyza, s věnováním hrdinovi !!!
 10 Kč
 (€ 1)

628. Jiří Anderle (1936)
Korespondence, korespondenční lístek
rukopis, 1982, 1x korespondenční lístek 
dr. I.hrdinovi
 50 Kč
 (€ 3)

629. Jiří Anderle (1936)
Korespondence, korespondenční lístek 
ručně kolorovaný a natištěný
heliogravura, 1983, sign. du anderle, 1 
x korespondenční lístek ručně kolorvaný 
a natištěný dr. I. hrdinovi
 250 Kč
 (€ 11)

619. 621. 622.
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630. Vladimír Suchánek (1933–2021)
Korespondenční list s podpisem
podpis, sign. du Vladimír suchánek 
3.4.2001
 50 Kč
 (€ 3)

631. Jiří Šalamoun (1935–2022)
Amatérská básnička pro Vladimíra Su-
chánka
tuš, papír, 30 x 21 cm, monogr. ld J. Š.
  500 Kč
 (€ 21)

632. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 83
serigrafie, 1982, 16,5 x 11 cm, sign. du 
karel chaba 82
 150 Kč
 (€ 7)

633. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 95
linoryt, 1994, 14,5 x 10 cm, sign. du karel 
chaba
 200 Kč
 (€ 9)

634. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 1996
tisk s kresbou, 1995, 21 x 15 cm, 1 x podpis 
karla chaby
 100 Kč
 (€ 5)

635. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 1998
tisk s kresbou, 1997, 21 x 15 cm, 1 x podpis 
karla chaby
 100 Kč
 (€ 5)

636. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 2000
tisk s kresbou, 1999, 9 x 14,15 cm, 1 x 
podpis karla chaby
 50 Kč
 (€ 3)

637. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 2000
tisk s kresbou, 1999, 9 x 14,15 cm, 1 x podpis 
karla chaby
 50 Kč
 (€ 3)

638. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 2000
tisk s kresbou, 1999, 9 x 14,15 cm, 1 x podpis 
karla chaby
 50 Kč
 (€ 3)

639. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 2004
tisk s kresbou, 2003, 15 x 21 cm, 1 x podpis 
karla chaby
 50 Kč
 (€ 3)

640. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 2004
tisk s kresbou, 2003, 15 x 21 cm, 1 x podpis 
karla chaby
 50 Kč
 (€ 3)

641. Karel Chaba (1925–2009)
P.F. 2007
tisk s kresbou, 2006, 21 x 15 cm, 1 x podpis 
karla chaby
 300 Kč
 (€ 13)

642. Karel Chaba (1925–2009)
P. F. 2009
tisk s kresbou, 2008, 19,5 x 13,5 cm, 1 x 
podpis karla chaby
 150 Kč
 (€ 7)

643. Otakar Jeremiáš (1892–1962)
Autogram
inkoust, ruční papír, 1943, 16 x 23,2 cm, sign. 
Pd otJeremiáš, významný český hudební 
skladatel a dirigent, vlastnoručně psaný text 
s podpisem, zažloutlý papír
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

644. Různí autoři
Pražské kvarteto: Dopis příteli hudební-
kovi
inkoust, papír, 1938, 28,9 x 22,7 cm, slavné 
pražské smyčcové kvarteto, působící 
v letech 1920-1966, podepsáni: Willibald 
schweyda, herbert berger, ladislav černý 
a Ivan Večtomov
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

645. Joseph Delteil (1894–1978)
le Vert Galant
kniha, 1931, 18 x 12 cm, podpis autora 
s věnováním radovanu Šimáčkovi, les 
Éditions des Portiques, Paris, francouzský 
text, převazba, obálka vlepená, 253 stran, 
výborný stav, u dvou svazků vybledlý titul 
na hřbetu
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

646. Jules Massenet (1842–1912)
Dopis s autogramem
inkoust, papír, 7,6 x 13 cm, sign. Pd J. 
Massenet, francouzský hudební skladatel 
období romantismu
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

632. 634. 639.
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647. Bedřich ze Schwarzenbergu (1809–
1885)
listina
rukopisný text v latině, 1876, 34,8 x 
21,1 cm, sign. Pd Fr. card. schwarzenberg, 
bedřich Jan Josef celestin kardinál kníže 
schwarzenberg (někdy též v německé 
podobě Friedrich Johann Joseph cölestin 
Fürst zu schwarzenberg, 6. dubna 
1809 Vídeň – 27. března 1885 Praha) 
byl římskokatolický kněz, od roku 1838 
arcibiskup salcburský a od roku 1850 
arcibiskup pražský. Významně se zasadil 
o dostavbu katedrály svatého Víta v Praze. 
studoval filozofii a práva, potom teologii 
ve Vídni a v salzburgu. roku 1833 
byl vysvěcen na kněze a 1836 se stal 
salcburským arcibiskupem, kde založil 
několik domovů pro děti a nemocnic. roku 
1842 byl jmenován kardinálem a roku 1850 
na žádost pražské kapituly arcibiskupem 
v Praze. roku 1859 založil spolek pro 
dostavbu chrámu svatého Víta. dostavba 
chrámu probíhala v letech 1871–1928. 
Založil řadu nadací a dobročinných 
organizací a významně se přičinil o výstavbu 
kostela sv. cyrila a Metoděje v pražském 
karlíně. roku 1863 svolal do Prahy synodu 
pražské arcidiecéze, na Prvním vatikánském 
koncilu vystoupil roku 1869 proti dogmatu 
o papežské neomylnosti, pak se ale podrobil 
většině. bedřich schwarzenberg byl zemský 
vlastenec a výrazná postava „staročeské“ 
politiky, jeden z iniciátorů petice z roku 1861, 
která žádala, aby se císař František Josef I. 
dal korunovat na českého krále. Zasazoval 
se také o zřízení české univerzity, když 
však roku 1882 vznikla, bránil se rozdělení 
teologické fakulty, protože pokládal 
za nutné, aby kněží mluvili oběma jazyky. 
na jeho hrobě v ochozu (severní boční lodi 
staré části) chrámu sv. Víta je bronzový 
sochařský portrét od J. V. Myslbeka. 
bedřich schwarzenberg byl také nadšeným 
alpinistou, jedním z průkopníků horolezectví 
v alpách. Vystoupil např. na Grosses 
Wiesbachhorn ve Vysokých taurách, 
pod nímž leží horská chata pojmenovaná 
na jeho počest schwarzenberghütte. I přes 

své výjimečné společenské postavení musel 
být arcibiskup bedřich schwarzenberg, 
stejně, jako běžný občan, v Praze policejně 
přihlášen. Jako bydliště byl uveden pražský 
arcibiskupský palác (hradčanské náměstí 
56). byl vyznamenán královským uherským 
řádem svatého Štěpána. karel havlíček 
borovský jemu a Felixi schwarzenbergovi 
věnoval „Píseň čechů z r. 1850“: „Zle, 
matičko, zle! Švarcenberci zde: jeden 
drží karabáč, druhý říká »otčenáš«; zle, 
matičko, zle!“, signováno a datováno dne 25. 
listopadu 1876 v Praze, uprostřed přeložený 
papír
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

648. Jean Baptiste Antoine Marcellin de 
Marbot (1782–1854)
Dopis s autogramem a pečetí
inkoust, ruční papír, 23,6 x 18,4 cm, sign. 
na zadní straně Marbot, Jean baptiste 
antoine Marcellin de Marbot (18. srpen 
1782 , altillac /dordogne/ - 16. listopad 
1854, Paříž) byl francouzský generál, 
autor cenných pamětí. byl synem generála 
republiky Jeana antoina de Marbot (1754-
1800).
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

649. Cecil Sprigge (1896–1959)
Dopis hraběti Carlo Sforzovi
strojopis, signováno, značeno razítkem 
british embassy Paris, 1931, 24,2 x 19,1 cm, 
sign. Pd cecil, hrabě carlo sforza byl 
italský diplomat a protifašistický politik. 
cecil sprigge (1896-1959), was a journalist 
and writer on Italian affairs whose jobs 
included that of reuters chief correspondent 
in Italy from 1943 to 1946. he also wrote 
biographies of karl Marx and benedetto 
croce, and translated some of croces work 
into english.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

650. louis-Alexandre Berthier (prince de 
Neuchâtel) (1753–1815)
Povolení k lovu
mědirytina, 1807, 22,7 x 33,5 cm, signováno, 
značeno razítky, louis alexandre berthier 
(20. listopadu 1753 Versailles – 1. června 
1815 bamberg za nejasných okolností) 
byl napoleonský velitel, dosáhnuvší 
hodnosti Maršál Francie, suverénní kníže 
z neuchâtelu, kníže z Wagramu a vévoda 
z Valanginu. le grand veneur berthier 
uděluje lovecké právo v aveyronu. Povolení 
níže zmíněné osobě k lovu králíků, koroptví, 
platné v letech 1807-1808. Podepsán 
(razítkem) maršál berthier, kurátor vod, lesů, 
generální tajemník lovu.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

651. Giacomo Meyerbeer (1791–1864)
Dopis s autogramem
inkoust, papír, 1829, 10 x 23,5 cm, sign. Pd 
Jacques Meyerbeer, Giacomo Meyerbeer, 
rodným jménem Jacob liebmann beer (5. 
září 1791, tasdorf u berlína – 2. května 
1864, Paříž), byl německo-francouzský 
operní skladatel a dirigent žijící převážně 
ve Francii. Meyerbeer byl představitelem 
francouzského žánru velké opery (grand 
opéra), který vznikl ve 20. letech 19. století. 
Jeho operní hudba je vynalézavá a efektní 
a vždy graduje dramatický účinek. Jeho 
opery v sobě spojovaly tehdejší umělecký 
vkus třech velkých evropských zemí – 
Francie, Itálie a německa.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

652. Josef Svatopluk Machar (1864–1942)
Životem zrazení
kniha, 21 x 13,5 cm, podpis autora, vyd. 
aventinum, Praha, 1931, ex.36/50, ruční 
papír, pův. brož, 147s., lehce opotřebeno
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

650.



653. Kamil lhoták (1912–1990)
Karel Sýs - Básník a spol.
kniha, 18,5 x 11,5 cm, podpis k. lhoták 
a karel sýs na patitulu, podpis V. komárek 
u ilustrace v textu, vyd. československý 
spisovatel, Praha, 1981, pův. pevná vazba 
s obálkou, 185s., lehce natržená obálka, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

654. Marie Fischerová-Kvěchová (1892–
1984)
Prodaná nevěsta
kniha, 23,5 x 17 cm, podpis a věnování 
ilustrátorky, vyd. e. Fastr, Praha, 1945, pův. 
pevná vazba, 55s., velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

655. Fráňa Šrámek (1877–1952)
Ještě zní
kniha, 19 x 12 cm, podpis autora na patitulu, 
vyd. Fr. borový, Praha, 1933, pův. 
polokožená vazba bez obálky, 82s., lehce 
opotřebeno, místy skvrny
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

656. František Josef Čečetka (1871–1942)
Od kolébky do hrobu
kniha, 25,5 x 16,5 cm, podpis autora, r. 
1901, vyd. cyrillo-Methodějská knihtiskárna 
a nakladatelství V. kotrba, Praha, 1990, 
pův. clpl. vazba, 245s., vazba opotřebena, 
odřené rohy, zachovalý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)
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657. Eliška Krásnohorská (1847–1926)
Z poupat do květu
kniha, 17 x 13,5 cm, podpis autorky na titulní 
straně, vyd. k. beníšek, Plzeň, 1921, pův. 
brož, 89s., místy potrhané, známky od polití, 
celkově opotřebeno
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

658. Více autorů
Pamětní kniha Oppeltova vinařství
kniha, 33 x 34 cm, originální rukopisy, popisy 
a dedikaci umělců a významných osobností 
30. a 40. let, kniha obsahuje originální kresbu 
karikatur karla čapka a Františka langera 
od a. hoffmeistera, podepsáni: emil Vachek, 
adolf hoffmeister, toyen, Vítězslav nezval 
(podepsán vícekrát, ručně psané verše), 
Jaroslav seifert, rudolf Medek, František 
langer, karel čapek, Josef čapek, Zdeněk 
karel klíma, F. X. svoboda, F. serafinský 
Procházka, Zdena ančík, Paul eisner, k. 
kotas, Josef kopta, alice Masaryková, emil 
hácha, emil Filla, Jan Zahradníček, egon 
hostovský, Václav Špála, František kobliha, 
Jindřich hořejší (rukopis), generál Josef bílý 
(popraven nacisty r. 1941), eduard bass, 
rafael kubelík, Václav řezáč, František 
Muzika, Jan Šíma, František halas, Jan 
drda, František kubka, původní kožená 
vazba, zlacené zdobení, vazba místy 
odřená. poničené kožené řemínky
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 25 000 Kč
 (€ 1042)

659. Jaroslav Seifert (1901–1986)
Pražský hrad
sešit, 25 x 16 cm, podpis J. seifert, ocelorytina 
J. Švengsbír, vyd. nakl. československý 
spisovatel, Praha, 1969, neprodejný výtisk, 
volné listy v obálce, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

660. Zdeněk Štěpánek (1896–1968)
Z rodinné pozůstalosti
konvolut materiálů (dopisy a pohlednice), 
1880-1898, 17 x 13,5 cm, 8 originálních 
materiálů z rodiny herce Zdeňka Štěpánka. 
dva se týkají jeho osobně, jeden je ze 
zajetí v kyjevě, druhý lístek-pohlednici 
s jeho fotkou posílá svému strýci. ostatní 
jsou zajímavé nejen obsahem, ale i tím, 
že je píše i otec a dědeček Zd. Štěpánka. 
/V letech 1880,1881,1893,1898/přiložen text 
nastiňující dobové rodinné poměry rodiny 
Zděńka Štěpánka, narozeného v r. 1896. 
V korespondenci vystupují: dědeček Jan, 
babička Františka, maminka Maruška, strýc 
karel a otec Vincenc František Štěpánek.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 500 Kč
 (€ 105)

661. Josef Škvorecký (1924–2012)
Tankový prapor
kniha, 18,5 x 11 cm, podpis autora na titulní 
straně, vyd. sixty-eight Publishers, 5. 
vydání, výtisk č. 491, il. Jan brychta, pův. 
clpl. pevná vazba s obálkou, lepenka v horní 
části obálky, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

662. František Hrubín (1910–1971)
Torzo nocí
kniha, 17 x 12,5 cm, podpis a věnování F. 
hrubína kamile Moučkové, r. 1969, vyd. 
československý spisovatel, Praha, 1968, 
věnování od bohumila Vlacha, pův. clpl. 
vazba s obálkou, 262s., zašpiněná papírová 
obálka jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

658.653.
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663. Jaroslav Seifert (1901–1986)
Milostná píseň
kniha, 17 x 12,5 cm, podpis autora na titulní 
straně, vyd. československý spisovatel, 
Praha, 1954, pův. clpl. vazba s obálkou, 
87s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

664. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Podpis v katalogu výtvarníka Jířího An-
derleho
sešit, 24 x 17 cm, podpis bohumila hrabala 
jako jednoho z autorů textu v katalogu, 
podpis J. anderle, vyd. okresní muzeum 
a galerie rakovník, r. 1985, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

665. Albín Brunovský (1935–1997)
P.F. 1994
tisk , 21 x 30 cm, podpis autora, přeloženo, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

666. Jiří Trnka (1912–1969)
Jan Werich: Fimfárum
kniha, 24,5 x 17,5 cm, podpis Jiřího trnky 
a Jana Wericha na titulní straně, vydal 
československý spisovatel, Praha, 1963, 
celoplátěná vazba bez obálky, 178 stran, 
opotřebený hřbet, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

667. František lydie Gahura (1891–1958)
Estetika architektury
kniha, 19 x 13 cm, dedikace autora, vyd. 
Zlín, 1945, množství čb. obrázků a nákresů, 
pův. borž, 80 s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

668. Zdena Mašínová (1933)
Čtyři české osudy
kniha, 21 x 14,5 cm, podpis Z. Mašínové 
a spoluautora knihy r. Martina, vyd. Paseka, 
litomyšl, 2001, pův. pevná vazba s obálkou, 
309s., lehce zašpiněná obálka, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

669. Vítězslav Nezval (1900–1958)
Stalin
kniha, 25 x 18,5 cm, podpis V. nezval a k. 
svolinský, vyd. československý spisovatel, 
Praha, 1949, pův. brož, 54s., obálka lehce 
zašpiněna, vnitřní blok rozlepen, lehce 
natržený hřbet
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

670. Thomas Stearns Eliot (1888–1965)
East Coker
sešit, 23 x 15,5 cm, dedikace t.s. eliota 
na titl. listu, vyd. Faber and Faber, london, 
nedat., ruční papír, anglický text, brož. 
vazba, 15s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

671. Thomas Keneally (1935)
Schindlerův seznam
kniha, 20,5 x 14,5 cm, podpis autora na titulní 
straně, vyd. leda, Praha, 2009, pův. vazba 
s obálkou, 383s., lehce natržená obálka 
ve spodní části, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

672. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Dopis s podpisy
papír, 21 x 15 cm, 2x podpis J. Foglar, 
autor podepsán jako Jestřáb a Jaroslav 
Foglar- Jestřáb, dopisní papír s tištěným 
obrázkem rychlých Šípů, strojopis, volný 
list, přeloženo, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

673. Pavel Hlavatý (1943)
Tvorba z let 1964 - 2020
kniha, 30 x 21,5 cm, podpis autora, autorova 
monografie, realizováno za finanční podpory 
města havířov, 2021, pův. laminovaná 
vazba, 142s., výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

674. František Skála (1956)
František Skála
kniha, 22,5 x 25,5 cm, podpis autora na titulní 
straně, monografie, vyd. arbor Vitae, Praha, 
2004, český a anglický text, pův. laminováná 
vazba, 186s, 182 ilustrací, výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

675. Josef Koudelka (1938)
Ruins
kniha, 24 x 32 cm, podpis autora na titulní 
straně, monografie, ve svém cyklu ruins 
autor zdokumentoval na 200 lokací 
rozvalinišť a pozůstatků antických civilizací, 
vyd. thames & hudson, 2020, anglický text, 
pův. plátěná vazba, 368, výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

670.667.
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676. Július Ďuriš (1904–1986)
Dopis s podpisem
papír, 23 x 17,5 cm, podpis československého 
komunistického politika a ministra financí 
v letech 1953 až 1963, poděkování 
za blahopřání k narozeninám, strojopis, r. 
1954, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

677. Václav Nosek (1892–1955)
Dopis s podpisem
papír, 22 x 17 cm, podpis československého 
komunistického politika a ministra vnitra 
v letech 1945-1953, strojopis, r. 1952, volný 
list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

678. Václav Havel (1936–2011)
Bohumil Hrabal: Tři teskné groteky 1944-
1953
samizdat, 15,5 x 21,5 cm, podpis V. havla 
jako autora opisu, edice expedice, svazek 
85, r. 1971, r. opisu 1978, strojopis, clpl. 
pevná vazba, 70s., výborný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

679. Tomáš Garrigue Masaryk (1850–
1937)
Index lectionum
přednáškový index, 21,5 x 10 cm, 
vysokoškolský index, karlo-Ferdinandova 
univerzita 1893-1897, podpisy profesorů: 
6x t. G. Masaryk, 4x J. Gebauer, dáe 
studnička, strouhal, koláček, Gruss, 
histinský, brauner, durdík, Mourek, drtina, 
kart. desky, plátěný hřbet, lehce uvolněná 
vnitřní vazba, odřené desky, jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 5 000 Kč
 (€ 209)

680. Václav Kopecký (1897–1961)
Podpis
papír, 20,5 x 10 cm, podpis československého 
komunisticého politika a ministra informací 
z let 1945-1953, později minist kultury, 
podpis na propagandistickém letáku, 9x 
fotografie z života a politické činnosti, podpis 
v nalepovacích růžcích na černém tvrdém 
papíru, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

681. Adolf Born (1930–2016)
Podpis na katalogu
katalog, 23 x 16 cm, popis autora na katalogu 
Zdánlivě milý svět z roku 2003, lehce 
zašpiněno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

682. František Halas (1901–1949)
Praze
brož, 24,5 x 16 cm, podpis F. halas, 2x 
sinovaná ilustrace J. Ficenc a věnování 
na titulní straně, vyd. Ficenc, l. Petrů a Jan 
Pohořelý pro své přátele roku 1939, sešit, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

683. Vladimír Hroch (1907–1966)
M. Plánka: Vladimír Hroch
akvarel, kniha, 22 x 25 cm, originální kresba, 
2x podpis s věnováním V. hroch, vyd. 
krajské nakadatelství Gottwaldov, 1961, 
pův. clpl. vazba s obálkou, obálka lehce 
opotřebena, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

684. Herbert Tichy (1912–1987)
Fotografie s podpisem
bromostříbrná fotografie, 24 x 18 cm, 
originální a autorská fotografie s textem 
a podpisem herbert tichy, dvě autorské 
fotografie z výstupu, 19. října 1954 provedli 
spolu se seppem Jöchlerem a Pasang 
dawou prvovýstup na čo oju, razítko 
na zadní straně, lehce opotřebeno
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

685. Zdeněk Burian (1905–1981)
Podpis na pohlednici
pohlednice, 10 x 15 cm, ručně psaná 
a podepsaná pohlednice Z. burianem, 
zasláno manželům Škodovým, r. 1975, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

686. Bohumil Ceplecha (1926)
Podpis na fotografii
fotografie, 16 x 10 cm, originální podpis 
na fotografii, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

687. ladislav Fuks (1923–1994)
2x ručně psaný dopis
dopis, 30 x 21 cm, 2x ručně psaný 
a podepsaný dopis l. Fuks, volné listy, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

688. Jaroslav Hořejc (1886–1983)
Dopis
dopis, 17,5 x 13 cm, ručně psaný 
a podepsaný dopis, r. 1968, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

681. 683. 684.
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689. Bohumil říha (1907–1987)
Dopis
dopis, 30 x 24 cm, ručně psaný a podepsaný 
dopis, r. 1977, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

690. Prokop Toman (1872–1955)
Dopis
dopis, 20,5 x 15,5 cm, ručně psaný 
a podepsaný dopis tvůrce slovníku 
výtvarných umělců, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

691. Eduard Petiška (1924–1987)
Dopis
dopis, 30 x 21 cm, ručně psaný a podepsaný 
dopis, r. 1982, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

692. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Chata v Jezerní kotlině
kniha, 19 x 12 cm, podpis a věnování autora 
na titulní straně, r. 1973, vyd. Mladá fronta, 
Praha, 1969, pův. brož, 174s., opotřebený 
hřbet, zachovalý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

693. Ivan Wernisch (1942)
Pekařova noční nůše
kniha, 18,5 x 12,5 cm, podpis autora na titulní 
straně, vyd. Petrov, brno, 1994, pův. vazba 
s obálkou, 172s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

694. Karel Poláček (1892–1945)
Hlavní přelíčení
kniha, 19,5 x 12,5 cm, podpis a věnování k. Poláček na titulní straně, vyd. F. borový, Praha, 
1932, pův. clpl. vazba bez obálky, 328s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

689. 690. 691.

692.

694.
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695. Jaromír Funke (1896–1945)
Karolínský cyklus
album, 38 x 28,5 cm, 5 sign. černobílých 
bromostříbrných fotografií J. Funke, vlevo 
číslován slepotiskem římských číslic I-V, 
tisk č. a. t. Praha 1943, ex. 3/50, volné 
listy v org. plpl. deskách s kresbou, výborný 
stav. během práce na své slavné knize 
Pražské kostely vydával Jaromír Funke z již 
hotových částí samostatná alba originálních 
podepsaných fotografií
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 14 000 Kč
 (€ 584)

696. Jaromír Funke (1896–1945)
Týnský cyklus
album, 38 x 28,5 cm, 6 sign. černobílých 
bromostříbrných fotografií J. Funke, vlevo 
číslován slepotiskem římských číslic I-VI, 
tisk č. a. t. Praha 1944, ex. 3/52, volné 
listy v org. plpl. deskách s kresbou, výborný 
stav. během práce na své slavné knize 
Pražské kostely vydával Jaromír Funke z již 
hotových částí samostatná alba originálních 
podepsaných fotografií
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 14 000 Kč
 (€ 584)

697. Jaromír Funke (1896–1945)
Svatovítský cyklus
album, 38 x 28,5 cm, 6 sign. černobílých 
bromostříbrných fotografií J. Funke, vlevo 
číslován slepotiskem římských číslic I-VI, 
tisk č. a. t. Praha 1944, ex. 4/52, volné 
listy v org. plpl. deskách s kresbou, výborný 
stav. během práce na své slavné knize 
Pražské kostely vydával Jaromír Funke z již 
hotových částí samostatná alba originálních 
podepsaných fotografií
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 14 000 Kč
 (€ 584)

698. Jaromír Funke (1896–1945)
Jakubský cyklus
album, 38 x 28,5 cm, 6 sign. černobílých 
bromostříbrných fotografií J. Funke, vlevo 
číslován slepotiskem římských číslic I-VI, 
tisk č. a. t. Praha 1944, ex. 3/52, volné 
listy v org. plpl. deskách s kresbou, výborný 
stav. během práce na své slavné knize 
Pražské kostely vydával Jaromír Funke z již 
hotových částí samostatná alba originálních 
podepsaných fotografií
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 14 000 Kč
 (€ 584)

699. Jaromír Funke (1896–1945)
Svatojirský cyklus
album, 38 x 28,5 cm, 6 sign. černobílých 
bromostříbrných fotografií J. Funke, vlevo 
číslován slepotiskem římských číslic I-VI, 
tisk č. a. t. Praha 1944, ex. 3/52, volné 
listy v org. plpl. deskách s kresbou, výborný 
stav. během práce na své slavné knize 
Pražské kostely vydával Jaromír Funke z již 
hotových částí samostatná alba originálních 
podepsaných fotografií
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 14 000 Kč
 (€ 584)

700. Jaromír Funke (1896–1945)
Mikulášský cyklus
album, 38 x 28,5 cm, 6 sign. černobílých 
bromostříbrných fotografií J. Funke, vlevo 
číslován slepotiskem římských číslic I-VI, 
tisk č. a. t. Praha 1944, ex. 3/52, volné 
listy v org. plpl. deskách s kresbou, výborný 
stav. během práce na své slavné knize 
Pražské kostely vydával Jaromír Funke z již 
hotových částí samostatná alba originálních 
podepsaných fotografií
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 14 000 Kč
 (€ 584)

701. Miroslav Peterka (1924)
Bohumil Hrabal: Toto město je ve společ-
né péči obyvatel
41x fotografie, 23,9 x 17,8 cm, fotografie 
ke knize bohumila hrabala a Miroslava 
Peterky z roku 1967, pozdější zvětšeniny
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 5 000 Kč
 (€ 209)

702. Ivan Köhler (1944)
Fotografie 67 - 84
katalog, úv. slovo Š. tkáč, velké množství 
vyobr., vyd. tatranská galéria, 1976, volné 
listy s obálkou, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

703. Adolph Schumann
Tirol, Salzburg und Oberbayern
kniha, 32 x 39 cm, 352 čb. fotografií, druhé 
vydání, vyd. bibliographische anstalt adolph 
schumann, leipzig, 1908, clpl. vazba, desky 
ušpiněné a při krajích odřené, u předsádky 
rozvolněná vazba, okraje listů ohmatané
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 450 Kč
 (€ 19)

704. Etienne a louise-Antonin Neurdein
Vues de Paris
album, 18 photogravura, Paříž 1906, 
v krokodýlí kůži, první strana zažloutlá, lehce 
odřená vazba, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

705. neznámý autor
Widoki lwowa
album, 17 fotografií lvova, vydal Jan 
bromilski, 1892, clpl. vazba, zašpiněné, 
ohmatané stránky, vazba při okrajích odřená 
a zašlá, místy fleky
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

697.695.

12. FOTOGRAFIE, FOTOGRAFICKá lITERATuRA 
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706. Karel Plicka (1894–1987)
l. Baran: Karel Plicka. Profily (malé)
album, 12 x fotografie k. Plicka, text 
v katalogu l. beran, vydal orbis, Praha 
1962, text a soubor fotografií v přebalu, 38s., 
dobrý stav fotografií, přebal lehce poškozený
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

707. Karel Plicka (1894–1987)
Karel Plicka. Profily z prací mistrů česko-
slovenské fotografie
album, 18 x fotografie k. Plicka, text 
v katalogu l. beran, vydala Panorama, 
Praha 1981, sešit a soubor fotografií 
v přebalu, 38s., dobrý stav fotografií, přebal 
lehce zašpiněný a pokrčený
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

708. Valerij Gende - Rote (1926–2000)
Valerij Gende - Rote
album, 12 fotografií, text daniela Mrázková, 
obálka a úprava l. Fára, vydalo Pressfoto, 
Praha 1984, sešit a soubor fotografií 
v přebalu, 12 s., dobrý stav fotografií, přebal 
zašpiněný a při okrajích poškozený
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

709. Otakar Jaroš
Tak fotografoval hrdina Sovětského sva-
zu Otakar Jaroš
album, soubor 15 fotografií z původních 
negativů sestavil a průvodní text napsal 
Vladimír remeš, nazvětšoval st. boloňský, 
úprava J. steiner, vydal orbis, Praha 1974, 
nestr., lehce potrhané desky
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 850 Kč
 (€ 36)

710. Zahradníček
Cesta do pravěku
barevná fotografie, 16,1 x 13 cm, sign. 
na zadní straně Zahradníček
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

711. František Drtikol (1883–1961)
Akt
reprodukce
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

712. Raffael Santi (1483–1520)
Fotografie mistrových děl
20x fotografie, 29 x 22,5 cm, fotografie 
autorových děl, nalepeno na kartonovém 
podkladu, lehce zašpiněno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

713. Miroslav Hák (1911–1978)
Očima - svět kolem nás
kniha, 23 x 20,5 cm, 46 reprodukovaných čb. 
fotografií z let 1935-1945, báseň Jíří kolář, 
české a anglické texty, vyd. československé 
filmové nakladatelství, Praha, 1947, pův. 
brož, tři dvojlisty uvolněny, lehce natržený 
hřbet ve spodní části, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

714. Miloslav Stibor (1927–2011)
12 plakátů fotografických výstav
volné listy, 23 x 18 cm, podpis M. stibor, 
PF 1981, 12 volných listů v obálce, lehce 
zašpiněná obálka, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

715. František Drtikol (1883–1961)
Akt v české fotografii
fotografie , 17,5 x 13 cm, soubor 15 fotografií: 
3x František drtikol, karel hájek, Josef ehm, 
Jaromír Funke, alois Zych, 3x karel ludwig, 
3x Miroslav hák, 2x Václav chochola, 
textová příloha, vyd. orbis, Praha, 1967, 
volné fotografie v obálce, lehce opotřebeno, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

716. Miloslav Stibor (1927–2011)
Akty
fotografie , 17,5 x 13 cm, soubor 12 
pohlednic, textová část, vyd. orbis, Praha, 
1967, soubor v obálce, lehce opotřebeno, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

717. Miloš Vojíř (1938)
Akty
fotografie , 17,5 x 13 cm, soubor 15 
pohlednic, textová část, vyd. orbis, Praha, 
1967, soubor v obálce, obálka lehce 
natržena, lehce opotřebeno, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

718. Václav Jírů (1910–1980)
Profily
fotografie , 17,5 x 13 cm, soubor 13 
pohlednic, textová část, vyd. orbis, Praha, 
1963, soubor v obálce, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 700 Kč
 (€ 30)

706. 708. 713.
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719. Kolektiv autorů
Vlastizrádci - Betreffend: Hochverräte-
rische umtriebe von österr. Čechen im 
Auslande.
kniha, 33 x 21 cm, vydalo Präsidium der k. 
k. Polizeidirektion, 1917, soupis velezrádců, 
dobrý, knižní blok drží, několik růžků listů je 
ohnuto, několik málo skvrnek
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 500 Kč
 (€ 105)

720. leopold Mozart (1719–1787)
Violinschule
kniha, 1770, 22,5 x 18,5 cm, autor byl 
hudební skladatel, houslista a hudební 
pedagog, otec Wolfganga amadea 
Mozarta,kniha o hudebním a houslařském 
umění,čtyři celostránkové mědirytiny, 
množství notových zápisů, rozkládací tabule 
s notovým zápisem, druhé vydání, nakl. 
Johann Jacob lotter, augsburg, vazba 
původní, polokožená, 276 stran, stav dobrý, 
desky a růžky vazby odřené, na listech 
hnědé flíčky, na titulní str. razítko vlastníka
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 15 000 Kč
 (€ 625)

721. ludvík Salvátor Toskánský (1847–
1915)
Wintertage auf Ithaka
starý tisk, 1905, 38 x 30,5 cm, V polabském 
Přerově nad labem založil po roce 1895 
jedno z prvních etnografických muzeí 
v evropěPrag, druck und Verlag von 
heinrich Mercy sohn. 1905, 310 stran 
+ přílohy, text v němčině, zlatě ražená 
celopergamenová vazba se zlatou ořízkou 
ludvík salvátor (4. srpna 1847, Florencie 
– 12. října 1915, brandýs nad labem), byl 
toskánský princ a rakouský arcivévoda, 
cestovatel, etnograf, geograf a spisovatel. 
V německy mluvících zemích (rakousko, 
německo) a na baleárských ostrovech se 
jedná o mimořádně populárního příslušníka 
habsburského rodu, jehož příznivci se 
sdružují do četných spolků. ludvík salvátor 
byl uznávaným přírodovědcem, za svou práci 
získal celou řadu mezinárodních ocenění 
a byl členem významných evropských 
vědeckých společností. byl čestným členem 
císařské akademie věd ve Vídni, rytířem 
řádu zlatého rouna a rakouských řádů sv. 
železné koruny., vazba zašlá, místy skvrny
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 15 000 Kč
 (€ 625)

722. Neznámý autor
Pergamenový žalm
pergamen, 54 x 44 cm, rám, antiphona 15th 
century
 12 000 Kč
 (€ 500)

723. Kolektiv autorů
Gesetzbuch über Verbrechen und Schwe-
re Polizey-uebertrertungen
starý tisk, 1815, 20 x 14 cm, zweyte auflage, 
k. k. hof- und staats-aerarial-druckerey, 
Wien 1815 mit angehängten neueren 
Vorschriften, polokožená vazba, 342 stran
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

724. Anonym
Der selbstlehrende uhrmacher
kniha, 18 x 11 cm, 10x mědirytina technických 
nákresů a plánků, samoučící hodinář aneb 
dostatečná instrukce pro správný výpočet 
všech úderů, chůze a opakování hodinek 
a slunečních hodin: kromě všech výhod 
nejnovějšího a nejjednoduššího způsobu jejich 
výroby bez nutnosti dalšího ústního poučení, 
vyd. kesslerischen buchhandlung, Frankfurt 
am Mayn, 1786, nepův. vazba, 108s., vazba 
více opotřebena jinak pěkný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

725. Georg Wilhelm von Valentini (1775–
1834)
Die lehre von Krieg. Zweiter Theil. Der 
Krieg im Großen. Erster Band. Abhan-
dlung über den Krieg, in Beziehung auf 
große Operationen; mit Rücksicht auf die 
neuern Kriege
kniha, 21 x 13 cm, 24x mědirytina vojenských 
plánů, Verlag bei J.W. boicke, berlin, 1821, 
pův. polokožená vazba, 440s., stav velmi 
dobrý, na papíře stářím žluté skvrny, razítko 
vlastníka
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 500 Kč
 (€ 105)

726. Neznámý autor
Tabulka ztrát vojenského roku 1791
volný list, 32,5 x 39,5 cm, tištěný dokument, 
r. 1791, zachovalý stav, opotřebeno při 
levém okraji
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

727. Neznámý autor
Znak Zemí Koruny české
mědiryt, 15 x 11 cm, část knižní ilustrace, 
tištěný text na zadní straně, r. 1793, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

727.719.

13. STARé TISKy 
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728. Franz Josef, Hrabě Küenburg 
(1714–1793)
Heraldické exlibris
mědiryt, 10,5 x 7 cm, rytina představuje 
rodový znak v kartuši, kterou zdobí věnce, 
listy a květina splývající girlandou, pod 
znakem je umístěná legenda na třech 
řádcích s textem: ex bibliotheca Francisci 
Iosephi comitis de küenburg., pasparta 29 x 
20,5, kryto fólií, lehce opotřebeno, zachovalý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

729. Julius Caesar Coturius (1597–1651)
XVIII. Herovm Christianorvm Spectacvla 
In Amphitheatrum. Honoris & Gloriae se-
renissimi Vngariae, Bohemiae et Roma-
norvm Regis Ferdinandi IV cvm svpre-
mos Romani Imperii fasces et insignia 
capesseret mercede et apparatv poetico 
indvcta, atqve eidem abs minima Socie-
tate Iesv Provinciae Bohemiae Devotissi-
mo et svbmississimo affectv dicata con-
secrataq[ue] Anno qvo Roma tibi Fernan-
de parat regalia sceptra ast regna in Ple-
bis corde parabit amor.
starý tisk, 29 x 19,5 cm, cyklus osmnácti 
oslavných básní o křesťanských světcích, 
básně byly veřejně recitovány až 
po autorově smrti během pražských oslav 
zvolení Ferdinanda IV. římskoněmeckým 
králem 1653, vyd. Pragae: ex typographia 
caesareo-academica, 1653, viz. databáze 
nk čr, chybí titulní list, polokožená 
převazba, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

730. Více autorů
Swětozor: neylaciněgssj spis obrázkowý 
k rozssjřenj užitečných známostj pro Če-
chy, Morawany a Slowáky
starý tisk, velké množství mědirytových 
ilustrací, č. 3-47 v jednom svazku, redaktor 
P. J. Šafařík, tisk a náklad synů bohumila 
háze, Praha, 1834-1835, stará clpl. 
převazba, 376s., opotřebeno, zachovalý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

731. Josef Hais Týnecký (1885–1964)
Rukopis
14x dvojstrana, 29 x 22 cm, rukopis J. h. 
týnecký, Polačka, hrst kapitol z mého 
deníku, karlovy Vary, 1903, 27 popsaných 
listů, přehnuto, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

732. Neznámý autor
Wald-Forst-und Jägerey-lexicon
kniha, 28,5 x 20 cm, lesnický slovník, vyd. 
Franz carl hladky, Prag, cca. 1740, pův. 
pevná vazba, 500s., vazba poškozena, 
rozpadající se hřbet, kniha v minulosti 
nejspíše opravována, samotný knižní blok 
v dobrém stavu
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 4 000 Kč
 (€ 167)

733. Alessandro Cenami
Il Christiano in Teriore overo/la Filosofia 
del vero Christiano overo pensaci bene
kniha, 13,5 x 7,5 cm, mědiryt ve frontispisu 
a na titulní straně, 4x celostránkový mědiryt 
v textu, drobné ilustrace a iniciály v textu, 
dva svazky v jednom, vydáno v benátkách, 
1679, pozdější pevná převazba, 637s., 
vazba nese známky opotřebení, oděrky, 
potlučené rohy, knižní blok v pěkném stavu
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

734. Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–
1667)
Rituale Pragense ad usum Romanum ac-
comodatum, jussu, & authoritate eminen-
tiss. er reverendiss.domini, domini Erne-
sti Adalberti
starý tisk, 22 x 17,5 cm, liturgická kniha 
z období 13. pražského arcibiskupa a. V. 
z harrachu, osm mědirytových ilustrací 
v textu, titulní strana i text celé knihy 
tištěny černě a červeně; viněty, ozdůbky, 
rámovaná iniciála, chorální čtyřlinková 
notace, stránky rámovány dvojitou linkou, 
vyd. typis seminarii archiepiscopalis, 
Pragae, 1635, 480s., appendix ritualis, vyd. 
Matthaeus cofmerovius, Viennea austriae, 
1643, nečitelné vlastnické razítko, pozdější 
převazba, 480s.+ 292s., kniha v minulosti 
restaurována, velmi pěkný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 5 000 Kč
 (€ 209)

735. Anaklet Reiffenstuel (1642–1703)
Theologia Moralis
kniha, 35 x 23 cm, rev. P.F. anacleti 
reiffenstuel, ord. min. s. Francisci reform. 
provinciae bavariae lectoris jubilati &c. 
theologia moralis editio recentissima 
pluribus additionibus, et succincta 
propositionum damnatarum declaratione 
aucta..., stěžejní dílo františkánského 
teologa, s edicí Massaeuse kresslingera 
a dalmatia kickhe, tři svazky v jednom, vyd. 
Pedeponti, vulgo stadt am hof : sumptibus 
Joannis Gastl, bibliopolae 1756, pův. kožená 
vazba se zlaceným štítkem na hřbetu, 
587s.+312s.+152s., místy odřená vazba, 
některé stánky nesou stopy po škůdci, 
celkově však dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 4 000 Kč
 (€ 167)

733.729.
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736. Václav Hanka (1791–1861)
Kralodworsky rukopis/Königinhofer 
Handschrift
kniha, 20,5 x 12,5 cm, Zbjrka staročeskych 
zpiewo-prawnych basnj, s niekolika ginymi 
staročeskymi zpiewy. nalezen a wydan 
od Waclawa hanky, knihownjka k. narodnjho 
Musea; s diegopisnym uwodem od Waclawa 
aloysia swobody, c.k. professora třjd 
humanitetnjch. Připogen wierny snjmek 
pjsma. W Praze, w knihkupectwj J. G. calve. 
1829, clpl. vazba, 244s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

737. Filip Stanislav Kodym (1811–1884)
Úvod do živlovědy k potřebě nižších škol 
i k domácímu poučení
kniha, 19 x 12 cm, nákladem slovanského 
kněhkupectví, Praha, 1864, velké množství 
čb. ilustrací, podpis majitele na titulní straně, 
převazba, 314s., dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

738. Jan Svatopluk Presl (1791–1849)
O Přirozenosti Rostlin, aneb Rostlinář, 
obsahugjcj: gednánj o žiwobytj rostlin-
ném pro sebe a z ohledu giných žiwotů 
podlé stawu nyněgssjho znánj; k rozssj-
řenj přirodnictwj; w potaženj na užiteč-
nost w rolnictwj, hospodářstwj, řemes-
lech, uměnj i obchodu a w wztahowánj 
obzwlásstnjm na lekařstwj
kniha, 25 x 21 cm, botanická kniha Friedricha 
von berchtolda a Jana svatopluka Presla, 
vyd. karel Vilém enders, Praha, 1820, 
pozdější převazba, 322s., titulní stránka 
natržena jinak dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

739. Kašpar Šternberk (1761–1838)
Versuch einer geognostisch-botanischen 
Darstellung der Flora der Vorwelt
kniha, 35,5 x 24,5 cm, 13x ručně kolorovaný 
mědiryt s motivem fosilií od malířů J. d. 
Presysslera a e. a. auigera, rytec I. sturm, 
vyd. pro německé museum v lipsku Fr. 
Fleischer, r. 1820, německý text, nepůvodní 
vazba, plátěný hřbet, 24s. textu, 13 příloh 
rytin, tři různá razítka majitelů na titl. straně, 
desky odřené, hřbet opotřebený, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

740. Elizabeth Blackwell (1707–1758)
Herbarium Blackwellianum emendatum 
et auctum, id est, Elisabethae Blackwell 
collectio stirpium Centuria I
kniha, 35 x 22,5 cm, 1x ručně kolorovaný 
mědiryt jako titulní stránka, vyd. christoph 
Jacob trew, norimbergae, 1757, latinský 
a německý text, svazek neobsahuje 
mědirytiny rostlin, nepůvodní vazba, kožený 
slepý hřbet, nestr., pěkný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

741. Neznámý autor
Ze života svatých
mědiryt, 20 x 14,5 cm, volný list s vyobrazením 
života svatých, lehce opotřebeno
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

742. Neznámý autor
Rukopis s listinnou signetou a pečetí z r. 
1689
listina, 32 x 20 cm, ručně psaný čtyřstránkový 
text na listině z roku 1689, ln signeta 
leopolda I., na konci listiny 3x vosková 
pečeť s podpisy, torzo obálky s rukopisem, 
3x pečeť, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

743. Neznámý autor
Rukopis s listinnou signetou a pečetí z r. 
1693
listina, 32 x 20 cm, ručně psaný třístránkový 
text na listině z roku 1693, ln signeta 
leopolda I., na konci listiny 2x vosková 
pečeť s podpisy, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

744. Neznámý autor
Rukopis s pečetí
listina, 32 x 20 cm, ručně psaný 
sedmistránkový text na listině z roku 1734, 
na konci listiny 3x vosková pečeť s podpisy, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

745. Neznámý autor
Rukopis s pečetí
listina, 32 x 20 cm, ručně psaný třístránkový 
text na listině z roku 1786, na konci listiny 3x 
vosková pečeť s podpisy, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

746. Neznámý autor
Rukopis s černou pečetí
listina, 32 x 20 cm, ručně psaný text na listině 
z roku 1977, černá vosková pečeť 3,5 x 3,5, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 700 Kč
 (€ 30)

747. Neznámý autor
Rukopis
listina, 32 x 20 cm, ručně psaný dokument 
z roku 1786, ln signeta, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

740.739.
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748. Neznámý autor
Rukopis s razítkem a pečetí
listina, 32 x 20 cm, ručně psaný text na listině 
z roku 1750, ln razítko, ld vosková pečeť, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

749. Johann Kies (1713–1781)
Verschieden abhandlung
kniha, 20 x 17 cm, řada pojednání a disertačních 
prací německého atronoma J. kiesez 
z astronomie, matematiky a fyziky: 1. dissertatio 
Mathematica, de ellipsi, Johann kies, carl 
Friedrich erbe, vyd. Io. ad. sigmvnd, 1768, 
tübingen, mědiryt s nákresy jako příloha, 2. de 
influxu lunae in partes terrae mobiles, Io. ad. 
sigmvnd, 1769, mědiryt s nákresy jako příloha, 
24s., 3. thesium inauguralium, pars physico-
mathematica, 1769, 8s., 4. de Pertvrbatione 
Planetarvm In conivnctionibvs eorvm, Io. 
ad. sigmvnd, 1770, tübingen, 16s., mědiryt 
s nákresy jako příloha, 5. dissertatio physica 
de Motu lunae, 1771, 24s., mědiryt s nákrasy 
jako příloha, 6. dissertatio physica de iride, Io. 
ad. sigmvnd, tübingen, 1772, 20s., mědiryt 
s nákresy jako příloha, 7. de lege gravitatis 
newtoniana innumeris aliis et nuper demum 
ipsis alpium experimentis confirmata, Joh. ad. 
sigmund, tübingen, 1773, 24s., mědiryt jako 
příloha, 8. dissertatio physica de motu corporum, 
J. a. sigmund, tübingen, 1774, 24s., mědiryt 
s nákresy jako příloha, 9. dissertatio physica 
experimentalis de effectibus electricitatis in 
quædam corpora organica, litteris sigmundianis, 
tübingen, 36s., 10. thesivm inavgvralivm 
pars physico-mathematica, 1775, 8s., 11. de 
theoremate cotesiano ad illustrandam sectionem 
de inveniendis factoribvs trinomialibvs analyseos 
infin. kaestner, Johann kies, Johann Friedrich 
Flatt, Johannes ludovicus lenz, sigmund, 
1777, 18s., mědiryt s nákresy jako příloha, 12. 
de motv satellitvm circa svos planetas primarios 
et circa solem in orbe vnico se epicycloide, literis 
sigmvndianis, 1778, 38s., mědiryt s nákresy 
jako příloha, 13. dispvtatio Mathematica de 
svbsecantibvs linearvm secvndi ordinis, 
Johann kies, Friedrich Wilhelm köstlin, sigmunf, 

1779, 38s., mědiryt s nákresy jako příloha, 14. 
dissertatio philosophica continens observationes 
et explicationes quasdam physicas praesertim 
meteorologicas, literis sigmundianis, 1780, 
28s., následují díla 1. de Iride, Georgio 
Wolffgango krafftio, literis löfflerianis, 1751, 
tübingen, 28s., mědiryt s nákresy jako příloha, 2. 
Quadratura circuli, Georgie Wolffgango krafftio, 
1751, 3. dissertatio academica de corporum 
naturalium cohaerentia, 1752, mědiryt s nákresy 
jako příloha, 4. de sapientia sinesium oratio, 
christiano Wolfio, 1725, několik výše uvedených 
prací, které jsou obecně připisovány kiesovi, 
jsou ve skutečnosti disertační práce napsané 
studenty, množství matematických vzorců 
v textu, rytiny v textu, pevná vazba s koženým 
hřbetem a plátěným štítkem, v knize je množství 
razítek majitelů, v textu i na titulních stranách, 
velmi pěkný stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 8 000 Kč
 (€ 334)

750. Georges louis leclerc Buffon de 
(1707–1788)
Naturgeschichte der Vogel
kniha, 16,5 x 10 cm, 37x kolorovaná mědirytina 
ptáků, gedruckt bei Joseph Georg traßler 
und im verlage F. a. schrämbls, brünn, 1787, 
pův. celokožená vazba se štítkem na hřbetu, 
427s., lehce popraskaný hřbet, opořebené 
desky, mírná pachová stopa
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 5 000 Kč
 (€ 209)

751. Václav Hájek z libočan (?–1553)
Kronika česká
kniha, 27,5 x 21 cm, reprint původního vydání 
z r. 1541, množství reprodukovaných dřevorytů 
z původního vydání, vyd. Jan Ferdinand 
schönfeld, 1819, převazba s koženým 
hřbetem, knihař Jan Šolc, čáslav, 474s. + 
rejstříky, chybí titulní list, hřbet po stranách 
vyspraven černou plátěnou páskou, vazba 
opotřebena, celkově dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 6 000 Kč
 (€ 250)

752. Kolektiv autorů
Bible česká čili Písmo swaté Starého 
i Nowého zákona
stará kniha, 1857, 24,5 x 16 x 7,5 cm, Podle 
obecného latinského, od sw. římské katolické 
církwe schwáleného wýkladu přeložené, 
a opět s pilností přehlednuté, ponaprawené, 
wyswětlené a znowa wydané. tiskem knížecí 
arcibiskupské knihtiskárna za bedřicha 
rohlíčka v r. 1857, 1438 str., váz., 2. vydání, 
tvrdá vazba s kováním, titulní list i vazba mírně 
poškozeny, jinak dobrý stav vzhledem ke stáří
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

753. Pavlína Schwarzenberg (1774–1810)
Česká krajina v leptech Pavlíny kněžny ze 
Schwarzenbergu z let 1804-1806
bibliofilie, 1939, 30 x 23,5 cm, bibliofilie 
obsahuje 33 leptů formátu cca 12,5 x 17 cm 
a 3 v menším formátu 7,5 x 10 cm + jednu 
hlubotiskovou barevnou reprodukci malířského 
portrétu kněžny; otištěn seznam vyobrazení. 
Grafiky kněžny Pavlíny zobrazují význačné 
objekty na schwarzenberském panství v jižních 
i severních čechách. s úvodem Zdeňka Wirtha 
vydal v celkovém nákladu 100 výtisků Vladimír 
žikeš, Praha 1939, poloplátěná vazba. lepty 
princezny schwarzenbergové jediné vybočují 
z docela diletanských záměrů a jak svou 
technikou, tak i vzdělaností v nazírání zasluhují 
uznání. (anna Masaryková), na vaybě v horní 
části vodní skvrna
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 800 Kč
 (€ 117)

754. Neznámý autor
Revue de la Mode (Gazette de la Famille)
kniha, obs. 47 ručně kolorovaných rytin, 
ročník 1880: no. 465, 467, 468 a 469 
a z ročníku 1881: no. 470-484, 486-511, 
513 a 515, polokožená vazba, místy flíčky 
na listech, rytiny většinou ve velmi dobrém 
stavu, odřený hřbet desek
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 200 Kč
 (€ 92)

750.749.
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755. Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832)
Reineke Fuchs
kniha, první vydání, rytiny (ilustrace 
s vyobrazením většinou zvířat a tit. list) 
rudolfe rahn a adrian scheich,, vyd. J.c. 
Gotta’scher Verlag, stuttgart und tubingen, 
1846, polokožená převazba, 257s., flíčky 
na listech, odřené okraje desek, dolní část 
druhého titulu ustřižena a při okraji popsána, 
jinak velmi dobrý, zachovalý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

756. Johann Georg Hamann (1730–1788)
Poetisches lexicon
kniha, poetický lexikon německého filosofa 
a spisovatele, inspirátora hnutí sturm und 
drang J.G. hamanna; celý název: Poetisches 
lexicon: oder, nützlicher und brauchbarer 
Vorrath von allerhand poetischen redens-arten, 
beywörtern, beschreibungen, scharfsinnigen 
Gedancken und ausdrückungen, nebst 
einer kurtzen erklärung der mythologischen 
nahmen, aus den besten und neuesten 
deutschen dichtern zusammen getragen, 
und der studirenden Jugend zum bequemen 
Gebrauch mit einer anweisung zur reinen 
und wahren deutschen dicht-kunst ans licht 
gestellet; vyd. In der Grossischen handlung, 
leipzig, 1751, 920s., mírně uvolněná vazba, 
flíčky na listech, ušpiněné desky, na několika 
listech stopy po inkoustu, dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

757. František Martin Pelcl (1734–1801)
Boehmische, Maehrische und Schle-
sische Gelehrte und Schriftsteller aus 
dem Orden der Jesuiten
kniha, slovník českých spisovatelů z čech, Moravy 
a slezska z jezuitského řádu, vyd. Verlag des 
Verfaffers, Praha, 1786, brož, 295s., rozvolněné 
listy, flíčky na listech, značně opotřebené okraje
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

758. Georges luis leclerc de Buffon 
(1707–1788)
Histoire Naturelle des Quadrupèdes Ovi-
pares et des Serpens. Tom. II. Quadrupe-
des
kniha, 15x rytina Jacques de séve 
(vyobrazení obojživelníků obklopených 
krajinou), jedna z částí slavné buffonovy 
histoire naturelle, jež pojednává o teorii 
a vývoji Země, o čtvernožcích a ptácích, 
o přírodopisu člověka a o minerálech, vyd. 
hotel de thou, rue des Poitevins, Paris, 
1788, kožená vazba, 459s., kůže na vazbě 
při okrajích a na hřbetu značně zašlá, uvnitř 
velmi pěkný, zachovalý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 3 500 Kč
 (€ 146)

759. František Martin Pelcl (1734–1801)
Neue Kronik von Böhmen. Vom Jahre 
530, bis 1780. Nebst einer geographis-
chen Beschreibung, aller Städte, Märk-
te, Schlösser und anderer merkwürdigen 
Orte.
kniha, německy sepsaná historie česká, jde 
o předchůdce čtyřdílné Pelclovy nowé kronyky 
cžeské, portrét kronikáře Václava hájka 
z libočan mědirytem ve frontispisu, alegorické 
vyobr. českého lva mědirytem v titulu, do dřeva 
ryté idealizované portréty českých panovníků 
v kartuších od kroka až po Marii terezii, viněty 
v závěrech, linky, signatury, vytiskl a vydal 
Johann Ferdinand edlen von schönfeld, Praha 
1780, 419 + rejstřík, dobová kartonová vazba, 
stav zachovalý, hřbet odřený, dole menší 
část chybí, desky odřené, rohy obroušené, 
skrvrny na papíře, stránky místy ohmatané, 
dále obsahuje místopisný popis Prahy a měst 
království českého, „ beschreibung der 
königlichen haupt- und residenzstadt Prag - 
Geographischhistorische beschreibung aller 
im königreich böheim befindlichen städte, 
und anderer Merkwürdigkeiten (1871), 128s., 
součástí je soupis pamětihodných mužů 
českého království
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 7 500 Kč
 (€ 313)

760. Sophie Wilhelmine Scheibler 
(1749–1829)
Allgemeines deutsches Kochbuch für 
bürgerliche Haushaltungen oder gründ-
liche Anweisung wie man ohne Vorkennt-
nisse alle Arten Speisen und Backwerk 
auf die wohlfeilste und schmackhafteste 
Art zubereiten kann
kniha, patrně nejvýznamnější německá 
klasická kuchařka ve vzácném raném 
vydání, kuchařka scheiblerové se stala 
součástí německé domácnosti podobně 
jako v českých rodinách nemohla chybět 
domácí kuchařka M.d. rettigové, obs. 726 
receptů, žánrová rytina ve frontispisu F. 
lehmann, 4. rozšířené a vylepšené vydání, 
vytiskl a vydal carl Friedrich amelang, 
berlin 1820. kartonová vazba, (XXVIII), 
402s., desky odřené, hřbet chybí, ale vazba 
drží, papír místy skvrnitý (na to, že knihu 
pravděpodobně používalo několik generací, 
jde o úhledný výtisk bez poznámek)
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 5 000 Kč
 (€ 209)

761. Mark Noble (1754–1827)
Memoirs of the Protectoral-house of 
Cromwell
kniha, dvousvazkové dějiny rodu lorda 
protektora olivera cromwella, portrét autora 
ve frontispisu, dedikační výjev za titulem, 
rozkládací genealogické, heraldické 
a vexilologické stromy, faksimile listin, 
portréty členů cromwellovy rodiny, sídla, 
vše mědirytem, marginálie, záhlaví, anglický 
text, vydal G. G. J. and J. robinson, london 
1787, zdobená celokož. vazba s ražbou 
a zlacením, (xxxi) 448 + (viii) 464s., hrany 
vazby a hřbet odřené, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 7 000 Kč
 (€ 292)

761.760.
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762. Magdalena Dobromila Rettigová 
(1785–1845)
Magdaleny Dobromily Rettigové Domácí 
kuchařka
kniha, ...čili, snadno pochopitelné 
a prozkoumané poučení, kterak se masité 
i postní pokrmy všeho druhu nejchutnějším 
způsobem vaří, pekou a zadělávají , upravila 
ant. dušánková, 20. vydání, tisk a náklad 
Jaroslava Pospíšila, Praha 1898, polopl. 
vazba, 469s., listy zažloutlé, desky odřené, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

763. Wolfgang Adolf Gerle (1781–1846)
Bilder aus Böhmens Vorzeit
kniha, 20 ocelorytinových vedut českých 
hradů podle carla Würbse: Friedland 
(Frýdlant), sternberg (český Šternberk), 
kokorzin (kokořín), habichtstein/
habichstein (Jestřebí), trosky, daubrawska 
hora (u teplic/teplice, hrad doubravka), 
klingenberg (cvikov), schreckenstein 
(střekov), bürglitz (křivoklát), Pösig 
(bezděz), raby (rabí), karlstein (karlštejn), 
das alte schloss zu Prag (Pražský hrad), 
engelhaus (andělská hora), Worlik (orlík), 
elbogen (loket), eger (cheb), Graupen 
(krupka), žebrák, tocznik (točník), vydal 
Gottlieb haase söhne, Praha 1842, 464 s., 
polokožená vazba se zl. dekorem a názvem, 
drobné skvrny na papíře, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 6 000 Kč
 (€ 250)

764. Jean-Frédéric Ostervald (1663–1747)
les Saintes écritures de l‘ancien testa-
ment
kniha, Písmo svaté - starý zákon, 
překlad do francouzštiny od švýcarského 
kalvinistického teologa J.-F. ostervalda 
doplněný o zrcadlový hebrejský text, obs. 
počáteční biblické texty Genesis až po 2. 
královskou knihu, tisk Guillaume Watts 
nákladem société biblique britannique et 
Étrangere, london 1859, polokož. vazba, 
1022s., velmi dobrý stav, desky na hřbetu 
lehce odřené
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 000 Kč
 (€ 84)

765. Benedictus Arias Montanus (1527–
1598)
Biblia Hebraica (The Plantin Polyglot)
kniha, monumentální osmisvazkové biblické 
dílo zvané biblia sacra hebraice, chaldaice, 
Graece et latine, zpracované pod vedením 
španělského filologa a biblisty benita ariase 
Montana a vydané v antwerpách slavným 
tiskařem christopherem Plantinem v letech 
1568 až 1573. arias Montano připravil 
nové polyglotní vydání Písma svatého, což 
se týkalo zejména starého Zákona, který 
sestával z komparativního hebrejského, 
řeckého a aramejského textu a jejich 
latinských překladů. tento pozdější výtisk 
je částí 6. dílu, který obsahuje části starého 
Zákona s hebrejským textem a interlineárním 
(meziřádkovým) latinským překladem. 
svazek obsahuje 5 starozákonních knih, 
řazených podle židovského tanachu (liber 
Psalmorum; Proverbia solomonis, Iob, 
canticum cant., ruth, lamentationes 
Ierem., ecclesiastes, ester; daniel, hezra, 
nechemiah; libri duo Paralipomenon; a se 
separátní paginací knihy proroků Isaias, 
Ieremias, ezechiel, ofee, Ioël, ...Malachias), 
hebrejský text s meziřádkovým latinským 
překladem ital. teologa Xanta Pagnina 
ve dvousloupcovém formátu s přidanými 
gramatickými a jazykovými poznámkami, 
obs. titulní listy se tiskař. signety (u l. 
Psalmorum titul chybí), sloupkové glosy, 
zdobené iniciály, živé záhlaví, vytiskla 
a vydala dílna Plantinova zetě Francisca 
raphelengia v leydenu „ex officina 
Plantiniana raphelengii“, v letech 1608 až 
1614, polokožená novodobá vazba, zlacená 
ořízka, 763 + 527s., velmi dobrý stav, desky 
na hřbetu drobně poškozené a lehce odřené, 
papír zažloutlý, místy drobné nečistoty
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 12 000 Kč
 (€ 500)

764.762.
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766. Hanns Kerrl (1887–1941)
Reichstagung in Nürnberg 1938 (Der Par-
teitag Grossdeutschland)
kniha, obs. značné množství čb. fotografií 
nacistického německa, vyd. baterlandischer 
Verlag, berlin, 1939, pův. clpl. vazba 
s pův. ob., 406s., desky při okrajích mírně 
odřené, růžky lehce naražené, na ořízkách 
flíčky, jinak velmi dobrý a pěkný stav knihy, 
ob. při okrajích otřepená a s flíčkama, 
na porvchu ušpiněná a zašlá, přední strana 
s proděravěním
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

767. Neurčený autor
Rozvoj Sovětského svazu v páté stalin-
ské pětiletce
kniha, o směrnicích XIX. sjezdu 
komunistické strany sovětského svazu 
k pátému pětiletému plánu rozvoje sssr 
na léta 1951-1955, usp. a úv. stať napsal Zb. 
Málek, obs. řadu čb. vyobrazení a grafů, vyd. 
svět sovětů, Praha, 1953, pův. plpl. desky, 
50s., polité, ohnuté a ušpiněné přední desky, 
kropenaté předsádky, uvnitř dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

768. Jan Mareš (1914–1986)
Vítězný smích (Sborník válečného humo-
ru Rudé armády)
kniha, usp. Jan Mareš, il. Jappy, ob. J. 
beckmann, vyd. naše vojsko, Praha, 1946, 
pův. brož s ob., 68s., ob. při okrajích mírně 
otřepena a pomačkána, kniha ve velmi 
dobrém stavu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

769. Neurčený autor
O velký krok vpřed - První rok Gottwal-
dovy pětiletky v československém prů-
myslu
kniha, usp. Josef Mach, il. b. konečný, M. 
novák a J. černý-klatovský, ob. J. říha, 
vyd. Ministerstvo průmyslu, Praha, 1950, 
pův. plpl. vazba s ob., 188s., velmi dobrý 
stav knihy, ob. při okrajích trochu otřepena, 
na přehybu u záklopky odřena
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

770. Neurčený autor
Bulgarien
mapy, obecné informace a popis hlavních 
spojovacích cest z dunaje přes bulharsko-
řeckou hranici do severního řecka 
a na bulharsko-tureckou hranici, přiloženy 
tři větší rozkládací mapy oblasti, vyd. 
Genralstab des heeres - o. Qu. IV. abt. 
Fremde heere ost (I), prosinec, 1940, 
pouze pro vlastní potřebu, orig. brož + 
přílohy, na tit. listě nacistické razítko, mírně 
naražené růžky, jinak dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

771. Neurčený autor
Nepřítel vrhá zápalné pumy!
kniha, obs. podrobrný popis a nákresy 
leteckých pum a návody k jejich zneškodnění, 
včetně způsobů hašení požárů, vyd. 
Präsidium des reichsluftschutzbundes, 
Praha, 1944, sešit, 57s., dobře zachováno
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

772. Neurčený autor
Co musí každý věděti o protiletecké 
ochraně
kniha, stučný popis několika typůů pum, 
postupů při bombardování, zneškodňování 
a hašení požárů, vyd. orbis, Praha, 1941, 
sešit, 48s., nepatrná zateklina při spodním 
okraji, jinak dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

773. Neurčený autor
Dokumente polnischer Grausamkeit
kniha, vyd. Volk und reich Verlag, berlin, 
1940, obs. 100 stran čb. obr. příloh, pův. plpl. 
vazba, 456s., mírně naražené růžky, jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

774. Benito Mussolini (1883–1945)
řeči o Italii a fašismu
kniha, vzácněji se objevující titul; vyd. 
Plamja, Praha, 1935, pův. brož, 292s., 
několik uvolněných archů, lehce zašlá ob., 
jinak pěkný, zachovalý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

775. libuše Hanušová (1894–1960)
Co s nimi?
kniha, podp. s věnov. na tit. listě l. hanušová, 
vyd. rebcovo nakl., Praha, 1946, náklad 
5000 výtisků, dokumentární svědectví 
nacistické propagandy o velezrádné činnosti 
pohraničních němců v československu, 
obs. velké mn. čb. fotografií, text ve 4 
jazycích, pův. plpl. vazba bez ob., 143s., 
naražené růžky a odřené okraje desek, jinak 
velmi dobrý stav
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

776. Adolf Hitler (1889–1945)
Mein Kampf
kniha, pouze pro studijní účely!! 307.-311. 
vydání, německy, 2 díly v jediném svazku, 
nezkrácené vydání, vydal Zentralverlag der 
nsdaP, Frz. eher nachf., Mnichov 1938, 
orig. pl. vazba s ob., 871s., obálka v horních 
partiích odřená a místy poškozená, vazba 
drobné odřeniny, jinak velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

777. Bruno Frei (1897–1988)
Karl Franz: Hitler über Deutschland und 
wie es kam...
kniha, protinacistický spisek sepsal levicový 
intelektuál bruno Frei (pod pseodonymemn 
karl Franz), Frei po emigraci do čsr v r. 
1933 působil jako šéfredaktor komunisticky 
orientovaného týdeníku der Gegen-angriff, 
fotomontáž na ob. nezn. autor, německy, 
tisk runge&co. reichenberg, vydal Josef 
haken, Prag 1933, brož., 85s., brož v nových 
deskách, pův. ob. při krajích poškozená 
a podlepená, zažloutlý papír, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
  500 Kč
 (€ 21)

778. Večerní České Slovo
noviny, ročník XXVI., číslo 244 z 16. 
října 1944, dvoulist, zažloutlý, zašpiněný 
a potrhaný papír
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

779. Polední list
noviny, III. vydání ze 7. června 1944, 
dvoulist, zašpiněný a zažloutlý papír
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

780. Národní střed
noviny, ústřední deník českých řemeslníků 
a živnostníků, ročník XXIV., číslo 145, z 29. 
května 1942, dvoulist, zažloutlý, při okrajích 
poškozený papír
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

14. PROPAGANDA 
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781. Wolfgang Adolf Gerle (1781–1846)
Prag und seine Merkwürdigkeiten. Ein 
Wegweiser für Fremde.
kniha, průvodce Prahou poloviny 19. století, 
německy, tištěno frakturou, mapa Prahy 
včetně jejího opevnění, borrosch & andré 
Verlag, Prag 1846, 169s., platěná vazba, 
kartonové desky, stránky zažloutlé, zatekliny, 
dobře čitelné, celkový stav dobrý
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 2 200 Kč
 (€ 92)

782. Ferdinand Deml (1902–1974)
Prager Akademiker-führer
kniha, průvodce pražskou německou 
kulturou roku 1930 s důrazem na studijní 
obory německých vysokých škol jako 
příručka pro tehdejší německé studenty 
v Praze, stručné dějiny německé univerzity, 
adresní rejstřík němec. vysokých škol, fakult, 
kateder, ústavů, adresy vyučujících, kulturní 
vyžití v německé Praze, dobové reklamy, 
německy, fraktura, vydal J. G. calve, Praha 
1930, brož., 309s., ob. zašlá
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

783. Otakar Štáfl (1884–1945)
Hrady
bibliofilie, 4 barevné reprodukce, 6 barevných 
grafických reprodukcí 10-ti kreseb českých 
hradů od o. Štáfla, vydává Politika závod 
tiskařský a vydavatelský, Praha 1912, volné 
listy v deskách
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

784. Vladimír Jandejsek (1923)
Púchovské panorámy (architektonické 
a krajinářské studie)
kniha, 12 kreseb V. Jandejsek, vyd. Gumárne 
1. mája, Púchov, 1960, 500 výtisků, velmi 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

785. Mapa 1. vojenského měření Čech 
a Moravy ze 2. poloviny 18. století
osmibarevná čistokresba, ruční papír, 1764-
1783, 57 x 86 cm, rám, mapa tereziánského 
katastru zhotovená mezi lety 1764-1768 v rámci 
Prvního vojenského mapování (též Josefské 
měření) nebo 1780-1783 (rektifikace, II. vojenské 
mapování, kompletní zmapování ru monarchie) 
královskou kartografickou službou v měřítku 1 : 
28800 nebo 1 : 24400 dle krokování (případně 
koňmo), na papíře patrné drobné vpichy 
(vyměřování) na obvodu mapovaného území, 
místy vodotisky (značení papíru), provedeno 
ručně tzv. osmibarevnou čistokresbou (ofic. 
termín pro mapy 1. vojen. měření), kde zelená 
vyznačuje lesy, žlutá cesty, šedá stráně atd. , 
na papíře skvrny, mírně poškozeno
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 30 000 Kč
 (€ 1250)

786. Neznámý autor
Bataille de Czaslau Donée le 17 May 1742 
( Bitva Chotusic)
mědiryt, 27 x 39 cm, vyobrazení obléhání 
čáslavi a bitvy u chotusic za První slezské 
války, jedné z bitev Válek o rakouské dědictví, 
vydáno cca. 1770, přeloženo, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

787. Johann Christoph Winkler (1720–
1797)
Provincia Bechinensis
mědiryt, 59 x 68 cm, bechyně, mapa pochází 
z díla notitiae illustris regni bohemiae 
scriptorum, geographica et chorographica, 
collecta, autor erber bernardinus, 1718-
1773, vyd. Jos. kurtzböck, Wien, 1760, 
v levém horním parergon s rybářským 
výjevem a názvem, v mapovém rámci 
souřadnice, souřadnicová síť, vlevo pod 
mapou signatura rytce, v pravém dolním 
rohu řazení v rámci atlasu, několikrát 
přeloženo, velmi dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

788. Matthäus Merian (1593–1650)
Praha
mědiryt, 24,5 x 68,5 cm, rám
 28 000 Kč
 (€ 1167)

789. Mathias Seutter
Bohemia regnum
kolorovaný mědiryt, 49 x 57 cm, rám
 8 000 Kč
 (€ 334)

790. Hogenberg
Košice
lept, 20,5 x 41 cm, rám, dole utržený papír
 6 000 Kč
 (€ 250)

791. Giovanni Giocomo de Rossi (1627–
1692)
Veduta - řím ponte Milvio
mědirytina, 34,5 x 49 cm, značeno Pd 
v desce Gio. Iacomo rossi le stampa in 
roma alla pace co Priu del s. P., při okrajích 
mírně pomuchlaný papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 300 Kč
 (€ 55)

792. Georg Matthaüs Seutter (1678–1757)
Alegorická mapa Ostrov lásky
kolorovaná mědirytina, 1735, 49,5 x 57,3 cm, 
značeno Pn v desce Matt. seutter s. c. 
Maj. Geogr. In augsp. , uprostřed přeloženo, 
zahnědlý okraj, při okraji mimo tisk zahnědlé 
skvrnky
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 12 000 Kč
 (€ 500)

785.

15. MAPy A MíSTOPIS 
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793. Matthäus Merian (1593–1650)
Prospect des Churfürstlichen Pfältzis-
chen Resident Schlosses und lustgar-
tens zu Heidelberg
mědirytina, 1643, 24,5 x 34,7 cm, list 
z Merianova theatrum europaeum 
zpodobňuje zámek v heidelbergu, v pozadí 
je město a vlevo řeka neckar, uprostřed 
slepený papír, na papíře převážně mimo tisk 
zahnědlé skvrny
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 300 Kč
 (€ 96)

794. Rigobert Bonne (1727–1795)
Mapa Jižní Ameriky
ručně kolorovaná mědirytina, ruční papír, 
1762, 30 x 43,5 cm, uprostřed slepený papír, 
na papíře zahnědlé skvrny, při pravém okraji 
tisku zašpiněno,
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 600 Kč
 (€ 67)

795. Homanno (dědicové)
Francie
kolorovaná mědirytina, 50,5 x 56,5 cm, per 
homannianos heredes, uprostřed přeloženo, 
mírně zažloutlý papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

796. Johann Baptista Homanno (1664–
1724)
Brisgoia (Alsasko)
kolorovaná mědirytina, 1718, 59 x 49 cm
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

797. Robert de Vaugondy (1723–1786)
Ruská říše
kolorovaná mědirytina, 47,5 x 59 cm, 
uprostřed přeložený papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

798. Johann Matthias Haas (1684–1742)
Ruská říše
kolorovaná mědirytina, 49 x 58 cm
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 3 500 Kč
 (€ 146)

799. Johannes Janssonius (1588–1664)
Povodí labe
kolorovaná mědirytina, 39,5 x 50 cm, mírně 
zašpiněný papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 4 500 Kč
 (€ 188)

800. Homanno (dědicové)
Království České, vévodství slezské, 
markrabství moravské a lužice
kolorovaná mědirytina, 1748, 50 x 56 cm, 
per homannianos heredes, mírně zažloutlý 
papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 7 000 Kč
 (€ 292)

801. Pieter II Schenk (1693–1775)
Halberstadt
kolorovaná mědirytina, 49 x 57 cm
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 100 Kč
 (€ 46)

802. Robert de Vaugondy (1723–1786)
Orléans
kolorovaná mědirytina, 48 x 58,5 cm, 
uprostřed rýha po přehybu, místy lehce 
zažloutlý papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 100 Kč
 (€ 46)

803. Franz Johann Joseph Reilly (1766–
1820)
Der Markgrafschaft Maehren Kreise 
Brünn und Hradisch Nro. 116.
kolorovaná mědirytina, 24,4 x 39 cm, Pd 
hnědou tužkou u okraje papíru reilly 1780, 
ze souboru pro atlas schauplatz der funf 
theile der Welt obsahujícího na 830 map, 
vydáno ve Vídni
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

804. Franz Johann Joseph Reilly (1766–
1820)
Des Herzogthums Schlesien Fürsten-
thum Ratibor
kolorovaná mědirytina, 19,5 x 29 cm, Pd 
hnědou tužkou u okraje papíru reilly 
1780, ze souboru pro atlas schauplatz der 
funf theile der Welt obsahujícího na 830 
map, vydáno ve Vídni, na levém okraji dvě 
nažloutlé skvrnky
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

805. Franz Johann Joseph Reilly (1766–
1820)
Die Markgrafschaft Maehren Nro. 114
kolorovaná mědirytina, 20,3 x 31,2 cm, Pd 
hnědou tužkou u okraje papíru reilly 1780, 
ze souboru pro atlas schauplatz der funf 
theile der Welt obsahujícího na 830 map, 
vydáno ve Vídni, u levého dolního rohu šedá 
šmouha
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

803.793.
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806. Franz Johann Joseph Reilly (1766–
1820)
Des Königreichs Böheim Kreise Chru-
dim, Tschaslau und Kaurzim Nro. 99.
kolorovaná mědirytina, 23,7 x 33,8 cm, Pd 
hnědou tužkou u okraje papíru reilly 1780, 
ze souboru pro atlas schauplatz der funf 
theile der Welt obsahujícího na 830 map, 
vydáno ve Vídni, na pravém okraji dvě šedé 
šmouhy
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

807. Franz Johann Joseph Reilly (1766–
1820)
Der Markgrafschaft Maehren Kreise 
Znaim und Iglau Nro. 115.
kolorovaná mědirytina, 20,9 x 27 cm, Pd 
hnědou tužkou u okraje papíru reilly 1780, 
ze souboru pro atlas schauplatz der funf 
theile der Welt obsahujícího na 830 map, 
vydáno ve Vídni
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

808. Franz Johann Joseph Reilly (1766–
1820)
Der Markgrafschaft Maehren Krels Ol-
mütz in die Viertel Goldenstein und Tri-
bau und Prerau und Freudenthal einge-
theilt Nro. 117.
kolorovaná mědirytina, 23,3 x 31,8 cm, Pd 
hnědou tužkou u okraje papíru reilly 1780, 
ze souboru pro atlas schauplatz der funf 
theile der Welt obsahujícího na 830 map, 
vydáno ve Vídni, u levého dolního rohu šedá 
šmouha
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

809. Neurčený autor
les Isles Britanniques
mědirytina, 49 x 60,5 cm, značeno v desce 
Pd Gravé par e. dussy, zažloutlý papír, 
místy ušpiněn, na okrajích zahnědlý, 
uprostřed papír přeložen a po okrajích 
na několika místech lehce natržen
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

810. Johann Baptista Homanno (1664–
1724)
Francie
mědirytina, 58,8 x 48 cm, papír uprostřed 
přeložený, po okrajích otrhaný a zašpiněný
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

807.806.

809.
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811. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Módní novinka
tuš, papír, 25,3 x 19,7 cm, na zadní straně 
značeno autorským razítkem, dole text: 
namluvil jste mi, že to je módní novinka 
a přitom se mi na ulici vůbec nikdo 
nepoškleboval!
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 500 Kč
 (€ 105)

812. Dušan Pálka (1942–2011)
Sklizeň
tuš, tužka, papír, 24,3 x 33 cm, dole text: 
berte si děti. spolupráce s venkovskými 
autory přinesla své ovoce., rožky lehounce 
ohnuté
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 900 Kč
 (€ 38)

813. Dušan Pálka (1942–2011)
u vody
tuš, tužka, papír, 24,3 x 33 cm, dole text: 
ale to vůbec nevadí! když neumíte plavat, 
tak něco zaimprovizujte!, papír uprostřed 
ohnutý, růžky lehce ohnuté, papír mírně 
ohmataný
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 900 Kč
 (€ 38)

814. Dušan Pálka (1942–2011)
Ve službě nepiju
tuš, tužka, papír, 21 x 29,7 cm, dole text: 
děkuju, ve službě nepiju., podél pravého 
dolního okraje lehounce ohnutý papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

815. Ľubomír Kotrha (1950)
Tajná skrýš
tuš, papír, 21 x 29,8 cm, sign. Pd kotrha, 
levý horní roh lehounce ohnutý, zezadu 
na papíru autorské razítko
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
  500 Kč
 (€ 21)

816. Alena Dostálová (1932–2011)
Přízeň
tuš, papír, 24 x 32,6 cm, nahoře text: hm. 
Zdá se, že je jí skutečně nakloněn..., rohy 
papíru ohnuty
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 700 Kč
 (€ 30)

817. Alena Dostálová (1932–2011)
Puberta
tuš, papír, 30,8 x 22,2 cm, nahoře text: 
Pamatuju si, že dříve si ke mně býval na den 
dětí milejší, tati..., rožky mírny ohnuty, při 
pravém horním okraji lehce ohnutý papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 700 Kč
 (€ 30)

818. Alena Dostálová (1932–2011)
Pozdní příchod
tuš, papír, 24 x 32,6 cm, dole text: tak 
naposled se tě ptám - podle kterých hodin 
jsi se vrátila domů?, mírně ohmataný papír, 
mimo kresbu lehké šmouhy
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 700 Kč
 (€ 30)

819. Josef Prchal
Krabička cigaret
tuš, papír, 29,7 x 21 cm, sign. ld JP, Pd 
tužkou Prchal-Pajmanová 48, pravý horní 
roh lehce pokrčen, u spodního a levého 
okraje šedá šmouha
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

820. Josef Prchal
učení
tuš, papír, 21 x 29,7 cm, sign. ld JP, nahoře 
text. Jestli se nebudeš učit, půjdeš do učení!, 
Pd tužkou Prchal-Pajmanová
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

821. Jaroslav Dodal (1933)
Vrba
tuš, papír, 34,3 x 27,2 cm, sign. Pd dodal, 
rohy papíru a pravý okraj pokrčené, 
na levém okraji ušpiněno
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

822. Jaroslav Dodal (1933)
Vavřínový věnec
tuš, papír, 33,8 x 24,2 cm, sign. Pd dodal, 
horní okraj a pravý dolní roh papíru pokrčeny, 
papír ušpiněn - šedé šmouhy
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

823. Jaroslav Dodal (1933)
Pilka
tuš, papír, 34,2 x 23,6 cm, sign. Pd dodal, 
Pd tužkou 24,5, horní okraj a pravý dolní 
roh papíru pokrčeny, v pravém horním rohu 
papír mírně ušpiněn
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

824. Václav Teichmann (1954)
letní automobil
tuš, papír, 18 x 24 cm, na zadní straně papíru 
autorské razítko, na jednom místě papír jen 
nepatrně pokrčen
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

825. Václav Teichmann (1954)
Námořník
tuš, papír, 31,7 x 24,8 cm
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

818.812.

16. HuMOR 
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826. Zbyněk Kočí (1946)
Sirky
tuš, papír, 24 x 33 cm, sign. Pd Zbyněk k. 
, pravý horní a levý dolní roh papíru lehce 
pokrčen, levá strana papíru mírně zažloutlá 
u okraje, na pravém okraji šedé šmouhy
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

827. Zbyněk Kočí (1946)
Po oslavě
tuš, papír, 32,5 x cm, sign. Pd Zk., v kresbě 
text: Vstávej, musíš si lehnout!, papír 
uprostřed přeložený, v místě přeložení dole 
natržení 6 cm a nahoře 2 cm, papír na okrajích 
zažloutlý a místy ušpiněný, na dvou místech 
u okrajů stopy po kancelářských sponkách
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

828. Zbyněk Kočí (1946)
Poradna
tuš, papír, 29,3 x21 cm, sign. Pd Zbyněk k. 
, u horního okraje papíru stopa po zrezavělé 
kancelářské sponce
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

829. Zbyněk Kočí (1946)
Opálení
tuš, tužka, papír, 23,5 x 33 cm, sign. Pd Zk., 
pod kresbou text: ..jé, ty jsi krásně hnědej!...
jak ses mohl za tu chvilku tak opálit...??!, 
okraje papíru zažloutlé a pokrčené, levý 
okraj papíru 1 cm natržen, u horního okraje 
stopa po zrezavělé kancelářské sponce
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

830. Zbyněk Kočí (1946)
Zásnuby
tuš, tužka, papír, 24 x 33 cm, sign. Pd Zbyněk 
k., pod kresbou text: ..tak dobrá, vezmem 
se, ...sice si už teď nemáme co říct, ..ale 
po svatbě se budeme určitě aspoň hádat..., 
na levém okraji papíru lehce pokrčeno, 
na horním okraji papír 1 cm natržen (se 
stopou od rezavé kancelářské sponky)
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

831. Jaroslav Kerles (1939–2014)
Pojízdná kuchyň
tuš, papír, 9,9 x 16 cm
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

832. Vladimír Bape Pergler (1933–2001)
Roztroušená pozornost
tuš, papír, 15,5 x 26,5 cm, sign. Pd baPe
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

833. Vladimír Bape Pergler (1933–2001)
Nevěra
tuš, papír, 21 x 26,5 cm, sign. Pd bape, text: 
neblázni taťko, je to jen pojišťovák a byl 
smutnej, že mu nejdou kšefty.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

834. Petr urban (1960)
Divoká voda
akvarel, tuš, papír, 21 x 29,5 cm, sign. Pd 
urban, text: řeknu Vám kolegyně… takhle 
divokou vodu jako jste vy, jsem ještě nejel…
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

835. Vladimír Renčín (1941–2017)
Mám fantastický nápad..
tuš, papír, 14,7 x 26,3 cm, sign. Pd renčín, 
text: Mám fantastický nápad na scénář, šéfe! 
on ji má rád, ona jeho taky a vezmou se!
lIteratura: Mladý svět ročník 1969
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

836. Vladimír Renčín (1941–2017)
Poslouchej, nechci tě strašit..
tuš, papír, 21 x 29,6 cm, text: Poslouchej, 
nechci tě strašit, ale je to celý udělaný 
přesně z tý samý papírový masy, na jaký se 
tiskne Mladej svět..., při dolním okraji mírně 
natržený papír
lIteratura: Mladý svět ročník 1969
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

837. Vladimír Renčín (1941–2017)
Hovoří radio Vltava
tuš, papír, 29,6 x 21,2 cm
lIteratura: Mladý svět ročník 1969
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

838. Vladimír Renčín (1941–2017)
A z této cesty..
tuš, papír, 29,6 x 21 cm, text: -- a z této cesty 
živi nesejdeme -- cha - cha - cha - cha!
lIteratura: Mladý svět ročník 1969
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

839. Pavel Kantorek (1942)
Mlsný pavouk
tužka, papír, 21 x 29,4 cm, Mladý svět r. 
1969, mírně pokrčený papír
lIteratura: Mladý svět ročník 1969
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

831.826.
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840. Pavel Kantorek (1942)
Kocour na stromě
tužka, papír, 21 x 29,8 cm, Mladý svět r. 1969
lIteratura: Mladý svět ročník 1969
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

841. Alena Dostálová (1932–2011)
Prodavač
fix, akvarel, papír, 1969, 33 x 23,7 cm, dole 
text: „… a prodavače rozděloval každému 
podle jeho potřeb až do chvíle, kdy ho 
odvezli ve svěrací kazajce… (Mladý svět 
č. 23-69), oboustranná kresba, pokrčený 
a znečištěný papír v rozích
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

842. Vladimír Renčín (1941–2017)
Konvolut kreseb
6x fix, papír, 1969, 21 x 30 cm, přiložen dopis 
panu liďákovi, pokrčený papír
ProVenIence: Mladý svět ročník 1969, 
antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

843. Walter Mende (Smolmen) (1924–
2015)
Pražské Jaro
tuš, papír, 19,3 x 25,5 cm, sign. Pd smolmen
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

844. Walter Mende (Smolmen) (1924–
2015)
V kleci
tuš, běloba, papír, 20,9 x 29,6 cm, sign. Pd 
smolmen
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

845. Walter Mende (Smolmen) (1924–
2015)
Po úrazu
tuš, papír, 20,9 x 29,6 cm, sign. ld smolmen
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

843.841.

846. Vladimír Renčín (1941–2017)
Pilní brabenci
tuš, papír, 5,5 x 24,3 cm, text: Jak to vy, 
brabenci, děláte, že jste tak pilný?
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

844.

845.
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847. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Vida, dnes je Silvestra!
tuš, pastel, papír, 14,7 x 10 cm, dole text: 
-Vida, dnes je silvestra! tak to nikam 
nepopluješ, miláčku.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

848. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Pokoj pro svobodné, pokoj pro ženaté
tuš, pastel, papír, 17 x 10 cm
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

849. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Krchov komunální
tuš, pastel, papír, 9,9 x 14,8 cm, dole text:- 
Podle vás nemáme právo ani na tu trochu 
silvestrovského veselí?
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

850. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Nějaké zprávy, které již vyšly?
tuš, pastel, uhel, papír, 15 x 11 cm, dole text: 
-nějaké zprávy, které již vyšly? ty můžeme 
bez obav publikovat.
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

851. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Nervové oddělení
tuš, papír, 15 x 10,5 cm, dole text: Vstupte, 
prosím, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

852. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
V posteli
tuš, papír, 17 x 10,5 cm, dole text: Vy 
politikové máte stále tyto vzrušené dny , 
a noci nic…, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

853. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Tramping
propiska, papír, 14,5 x 10,5 cm, dole text: 
ten náš syn je zralý pro polepšovnu (nebo 
blázinec), zase si oblékl na výlet to, v čem 
jsem kdsi trempoval !, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

854. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Patriarchát
fix, papír, 17,5 x 11,5 cm, dole text: beze slov 
(Patriarchát), razítko Ms č. 46 -69, volný list, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

855. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Půjčování knih
tuš, papír, 17 x 10,5 cm, dole text: knihy, 
které ti půjčuji, nemáš půjčovat ! co když 
ti, co mi je půjčili je můžou vrátit těm, kteří 
jije půjčili, - mají - li je z půjčovny, volný list, 
přeložený papír, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

856. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Na hranici
propiska, papír, 16 x 11 cm, dole text: Jen 
už si tam zůstaňte, pane Vomáčka, nejsme 
holubník., volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

857. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
V hospodě
tuš, papír, 16 x 10 cm, dole text: nejhorší je 
na pití, že ji vidím dvakrát., volný list, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

858. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Sport
fix, papír, 15 x 10,5 cm, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

859. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
V internátě
propiska, papír, 16 x 11 cm, dole text: dejte 
to sem, krupičková ! Víte, že v internátě je 
zapovězeno vměňovat si zamilované dopisy 
s manželem., razítko Ms č. 29 -69, volný list, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

860. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Na ulici
tuš, papír, 17 x 10,5 cm, dole text: My teď 
zemáky jen kabinetní, vařené pod pokličkou., 
razítko Ms č. 7 -69, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

861. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Rande
tuš, papír, 17 x 10,5 cm, dole text: Vy jste ta 
mladá, oduševnělá krasavice, co inzerovala 
? Jo, dnes nelze novinám vše věřit., razítko 
Ms č. 23 -69, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

862. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Pejskaři
lavírovaná tuš, papír, 16 x 12 cm, dole 
text: Pejskové jsou dnes drazí, tak jsme si 
adoptovali holčičku., volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

JIří WINTER NEPRAKTA (1924–2011)

Ilustrátor, kreslíř, grafik a humorista. Za svůj život nakreslil více než 35 000 kreslených vtipů. díky tomu se v roce 2001 dostal do Guinnessovy 
knihy rekordů. Jeho uměleckou kariéru datujeme od čtyřicátých let dvacátého století, kdy začal vystupovat pod pseudonymem neprakta, 
který si zvolil spolu s bedřichem kopeckým. název vybírali tak, aby končil na písmeno a. Při pití ovocného vermutu si totiž uvědomili, že 
po Vítězném únoru nesou názvy úspěšných podniků právě tuto koncovku. Winter měl v uskupení za úkol tvořit výtvarnou stránku vtipu a 
kopecký měl přinášet náměty. společně přispívali do satirického časopisu dikobraz a v roce 1957 vystavovali na první výstavě skupiny Máj 
57 po boku Jaroslava Weigela, karla nepraše a adolfa borna. Winter se kromě toho zabýval filmovou a divadelní tvorbou. typickou vizualitu 
získaly filmy jako je Šíleně smutná princezna, rakev ve snu viděti nebo divadelní hry těžká barbora, 
osel a stín nebo některé hry z laterny magiky. Méně známou kapitolou Winterovy tvorby je série antropologických portrétů historických 
osobností, v níž předvedl své schopnosti a prokázal nadšení pro přírodní vědy a historii. V spolupráci s profesorem emanuelem Vlčkem, 
na podkladě výzkumu kosterních pozůstatků, vytvořil portrét karla IV. nebo Zdislavy z lemberka, který si objednal papež Jana Pavel II. 
nabízené kresby pochází z počátků Winterovy kariéry, kdy tvořil v tandemu s bedřichem kopeckým. kresebný styl se od toho pozdějšího 
odlišuje střídmostí, jednoduchostí a mírou stínování. barvy, pokud se vůbec objeví, jsou zatlumené. Jednoduchými a schematizujícími 
pravidly se řídí i gesta postav. Poměrně raritní kresby nám ukazují jiný pohled na nepraktovu tvorbu, která byla v počátcích velmi civilní a 
oplývala sofistikovaným a milým humorem.
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863. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Přísloví
lavírovaná tuš, papír, 15 x 10,5 cm, dole text: 
(Přísloví) dáma k dámě sedá, volný list, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

864. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Důchodci
lavírovaná tuš, papír, 17 x 10,5 cm, dole 
text: Po tom přídavku 45 korun jsem, zaplať 
pánbu, i s mladými, razítko Ms č. 15-69, 
volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

865. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Přístav
fix, papír, 16 x 12 cm, dole text: kdy už máme 
loďstvo ! a teprve teď nás napadlo házení 
přes palubu, razítko Ms č. 21 -69, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

866. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Politická aktivita
fix, papír, 17 x 10,5 cm, dole tet: co říkáte, 
strejdo naší politické aktivitě ? Jo, o to holt 
bývají horší brambory., razítko Ms č. 21 -69, 
volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

867. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Trapné setkání
fix, papír, 17 x 10 cm, dole text: tak se budeš 
vdávat ? nevěděla jsem že jsi těhotná., 
volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

868. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
JZD
fix, papír, 17 x 10 cm, dole text: Věnuj se 
více (chlévské) normě a budeš u nás žít jako 
hraběnka, razítko Ms č. 29 -69 volný list, 
dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

869. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Bez názvu
tuš, papír, 21 x 15 cm, razítko Ms č. 46 -69, 
volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

870. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Kolumbovo vejce
tuš, uhel, papír, 21 x 15 cm, razítko Ms č. 
46-69, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

871. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Korida
tuš, papír, 15 x 21 cm, dole text: beze slov, 
razítko Ms č. 46 -69, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

872. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Čtení z ruky
tuš, uhel, papír, 14,5 x 21 cm, dole text: beze 
slov, volný list, razítko Ms č. 46 -69, dobrý 
stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

873. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Závada
propiska, papír, 15 x 21 cm, dole text: 
Promiňte vážení, závada bude vbrzku 
odstraněna., Ms č. 46 -69, volný list, 
natrženo v horní části
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

874. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
u hromady listí
tuš, pastel, papír, 15 x 21 cm, dole text: 
V noci má přiít vítr. dnes., na zadní straně 
razítko Ms č. 46 -69, volný list, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

875. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
6x proč
signovaná pohlednice, 1955, 11 x 15 cm, 
sign. na zadní straně neprakta, raritní 
signovaná pohlednice koncipovaná jako 
pozdrav z estrádního a hádankářského 
pořadu 6x proč z května 1955, adresovaná 
paní eleonoře kopecné, podepsán syn 
neprakta. Mohlo by se zdát, že autogram 
patří druhé polovině umělecké dvojice 
neprakta bedřichu kopecnému. ten byl 
autorem námětů téměř deseti tisíc kreslených 
vtipů publikovaných spolu s Jiřím Winterem, 
s nímž v roce 1948 pseudonym neprakta 
vytvořil. nicméně podpis je velmi podobný 
tomu Jiřího W. neprakty, mohlo by se tedy 
jednat i o humor druhého z autorského dua 
odeslaný ze závodního klubu spojařů:)
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

876. Jiří Winter Neprakta (1924–2011)
Reklamní plakát (reklama cestovního od-
boru ČSM)
2x plakát, 30 x 21 ; 26 x 20 cm, 1x značeno 
v tisku
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

863. 864. 865.
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883.881.

877. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Zeleň za vodou
suchá jehla na japanu, 12 x 16 cm, sign. Pd 
MŠvabinský, 32/50, při pravém okraji mimo 
tisk pokrčený papír
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

878. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Vlastní podobizna
litografie, 16,5 x 11 cm, sign. du Mšvabinský, 
aetatis svae lXXX
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

879. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Strom v Slunci
litografie, 1960, 15,5 x 10,5 cm, signovaná 
litografie M. Švabinský, poděkovaní za gratulaci 
k narozeninám, r. 1960, pěkný stav
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, nG, 
Praha 1976, č. 828a, str. 121
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

880. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Michelangelo
litografie, 1952, 18 x 11,5 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 23/40
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, nG, 
Praha 1976, č. 603, str. 90
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

881. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Thomas Mann
litografie, 1955, 17 x 12,5 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 8/40
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, nG, 
Praha 1976, č. 704, str. 104
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

882. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Jan Štursa
litografie, 1955, 17 x 13,5 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 23/40
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 687, str. 101
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

883. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Paul Valéry
litografie, 1955, 17 x 12,5 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 8/40
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 702, str. 104
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

884. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Josef Vácav Myslbek
litografie, 1954, 13,5 x 7 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 23/40
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 676, str. 100
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

885. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Vítězslav Nezval
litografie, 1958, 18,5 x 14 cm, sign. Pd M. 
Švabinský
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 749, str. 110
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

886. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Jiří Wolker
litografie, 1959, 18,5 x 14 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 110/200
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 772, str. 113
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

887. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Jitro
litografie, 1930, 21 x 15 cm, sign. ud M. 
Švabinský
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 254, str. 73
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

888. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Dvě Zuzanky
litografie, 1943, 17,5 x 11,5 cm, sign. Pd M. 
Švabinský
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 473, str. 84
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

889. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Dívka
litografie, 1955, 16,5 x 11 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 18/40
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 682, str. 101
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

17. MAX ŠVABINSKý 

882.
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890. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Břízky v Chodově
litografie, 1954, 32 x 23,5 cm, sign. ld M. 
Švabinský
lIteratura: uvedeno v soupisu 
Páleníček, Švabinská, Max Švabinský 
Grafické dílo, národní galerie, Praha 1976, 
č. 679, str. 100
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

891. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
lilie Královská
litografie, 1954, 24 x 19,5 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 33/100
lIteratura: uvedeno v soupisu 
Páleníček, Švabinská, Max Švabinský 
Grafické dílo, národní galerie, Praha 1976, 
č. 660, str. 97
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

892. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Hymnus
litografie, 1959, 11 x 16 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, litografie
lIteratura: uvedeno v soupisu 
Páleníček, Švabinská, Max Švabinský 
Grafické dílo, národní galerie, Praha 1976, 
č. 789, str. 116
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

893. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Kvetoucí lípa
litografie, 1954, 24 x 18 cm, sign. Pd M. 
Švabinský
lIteratura: uvedeno v soupisu 
Páleníček, Švabinská, Max Švabinský 
Grafické dílo, národní galerie, Praha 1976, 
č. 663, str. 98
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

894.891.

898. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Dva motýli na Delfiniu
litografie, 1959, 16 x 11 cm, signovaná 
litografie M. Švabinský, novoroční přání, 
podpis, 1960, pěkný stav
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 784, str. 115
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

899. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Orchidea Cattleya Boweingiana
litografie, 1953, 20,5 x 15 cm, signovaná 
litografie M. Švabinský, vánoční přání, 1953, 
pěkný stav
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 637, str. 94
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

900. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Za trochu lásky…
litografie, 1954, 18 x 13 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, lehce poškozeno při levém okraji
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 651, str. 96
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

901. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Tři Růže
litografie, 1957, 19 x 13 cm, signovaná 
litografie, vánoční přání a novoročenka 
k roku 1958, dobrý stav
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 745, str. 109
ProVenIence: antikvariát dlážděná
  500 Kč
 (€ 21)

894. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Pivoňky
litografie, 1954, 24 x 18 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 33/100
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 659, str. 97
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

895. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Mistr Jan Hus
litografie, 1957, 24 x 15,5 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 6/40
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 733, str. 108
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

896. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Ex libris Dr. ludvík Páleníček
litografie, 1959, 24 x 18 cm, sign. Pd M. 
Švabinský, č. 16/20
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 778, str. 114
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

897. Maxmilian Švabinský (1873–1962)
Orchidea Cymbidium
litografie, 1954, 21,5 x 17 cm, sign. Pd M. 
Švabinský
lIteratura: uvedeno v soupisu Páleníček, 
Švabinská, Max Švabinský Grafické dílo, 
národní galerie, Praha 1976, č. 645, str. 95
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

893.
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902. Václav Hollar (1607–1677)
O lvu a myši
mědiryt, 1666, 22,5 x 16,5 cm, značeno 
v tisku W. hollar, rám
 12 000 Kč
 (€ 500)

903. Václav Hollar (1607–1677)
Dravec a zeměkoule
mědirytina, 25,5 x 17,3 cm, značeno ld W. 
hollar fecit, na rámu drobné oděrky
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 6 000 Kč
 (€ 250)

904. Anthonius Van Dyck (1599–1641)
Frederick Prince of Aray
mědirytina, 48,5 x 34 cm, značeno ld ant. 
van dyck pinxit., du Paulus Pontius scupsit., 
Pd c. van der stock excudit. , uprostřed 
přeloženo, při okraji 2 x natrženo, mírně 
pomuchlaný papír
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 3 200 Kč
 (€ 134)

905. Hans von. Straschiripka Canon 
(1829–1885)
Diana
uhel, papír, 20 x 13 cm, sign. Pn canon 
, studie ke stropní malbě, přichyceno 
v papírové paspartě
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

906. Hans von. Straschiripka Canon 
(1829–1885)
Studie dívky
uhel, papír, 30 x 23,7 cm, sign. du canon, 
studie ke stropní malbě, přichyceno 
v papírové paspartě
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 600 Kč
 (€ 109)

907. Hans von. Straschiripka Canon 
(1829–1885)
Autoportrét
uhel, papír, 15 x 11,8 cm, sign. Pd canon, 
papírová pasparta, na papíru lehké šmouhy 
od uhlu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 600 Kč
 (€ 67)

908. Hans von. Straschiripka Canon 
(1829–1885)
Bacchus
uhel, papír, 1886, 13,3 x 10 cm, sign. Pd 
canon 1886, papírová pasparta, na papíru 
lehké šmouhy od uhlu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 300 Kč
 (€ 55)

909. Hans von. Straschiripka Canon 
(1829–1885)
Dívka
uhel, papír, 15 x 10 cm, sign. du canon, 
papírová pasparta, na papíru lehké šmouhy 
od uhlu
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 300 Kč
 (€ 55)

910. londonio
Pastýř
kolorovaná mědirytina, 22 x 29,2 cm, 
značeno v desce ld londonio pinx; Pd F. 
Pedro scul ap cavalli Venittis, papírová 
pasparta
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

911. René Michault
Cadran horizontal
lept, 40,5 x 30,5 cm, značeno Pd v desce 
r. Michault, při levém okraji oříznutý papír, 
na papíře patrné přehyby
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 600 Kč
 (€ 67)

912. Duthé
la Tricoteuse
chromolitografie, 19. století, 20,5 x 15,8 cm, 
značeno ld v desce busset del a Pd duthé 
sculp, při okrajích mimo tisk na papíře 
skvrnky, přichyceno v papírové paspartě
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

913. Josef Habel (1823–1873)
Soubor vyobrazení dravých ptáků
7 x litografie, rozměr a3 cm, všechny 
značeny du: kresl. lithographie a barvotisk 
od Jos. habel v Praze, některá vyobrazení 
se opakují, zažloutlé, při okrajích zašpiněné 
papíry
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

914. Anton Balzer (1771–1807)
Akrobati
akvatinta, lept, poč. 19. století, 32 x 21,5 cm, 
značeno du: anton balzer fec, du text: herr 
und Madam de bach gewesene Mafson, 
ohmataný papír, při levém dolním a levém 
horním okraji natrženo, pravý dolní roh 
ohnutý
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

915. Antoine Coypel (1661–1722)
Temporum Felicitas
ocelorytina, 29,2 x 21,4 cm, značeno ld 
v desce coy pet, Junior invenit et fecit., papír 
na několika místech přeložen, pravý horní 
roh papíru pokrčen
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

18. STARá GRAFIKA, GRAFIKA, KRESBA 

902. 903. 904.
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917.916.

916. Berteaux a Desmoulius
Malířská škola
mědirytina, 1780, 24 x 36,6 cm, značeno 
v desce Pd berteaux et desmoulius 1780 a.f; 
du pod grafikou vepsáno tužkou duplessis - 
berteause 1747 - 1813 zum tais, zašlý papír, 
s drobnými žlutými tečkami, v levých rozích 
papíru skvrny od polití, papír na okrajích 
na třech místech natržen, v rozích pokrčen
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

917. Mécou
Psyché et l´amour
kolorovaná mědirytina, 39 x 51 cm, v desce 
značeno: ld de bpisfremont pinx!; Pd 
Mécou sculp!, mimo tisk drobné skvrnky, 
papír mírně prohnutý
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

918. Francis Cleyn (1582–1658)
Kůň a býk
mědirytina, 29,5 x 20 cm, značeno v desce 
du F. cleyn inv, lombart sculpsit, ilustrace 
ke Zpěvům rolnickým, zažloutlý papír, 
na několika místech mimo tisk drobné 
skvrnky, při pravém horním okraji lehce 
natrženo
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

919. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Baťovy závody - Zlín
suchá jehla, 1935, 27,5 x 37,5 cm, sign. 
Pd Jc. Vodrouš 1935, značeno v desce Pd 
Vondrouš 1935, nepatrně pokrčen horní 
okraj papíru, na spodním okraji papíru malý 
našedlý flíček, levý dolní růžek se stopou 
po přeložení
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

920. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Výroba obuvi Baťa - Zlín
suchá jehla, 1934, 27,5 x 36,7 cm, sign. 
Pd Jc. Vodrouš 1934, značeno v desce Pd 
Vondrouš 1934, na levém okraji vodotisková 
značka papíru, lehce zažloutlý papír, 
na spodním okraji papír lehce pokrčen
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

921. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Baťovy závody - Zlín
suchá jehla, 1934, 27,3 x 37,4 cm, sign. 
Pd Jc. Vodrouš 1934, značeno v desce 
ld Vondrouš 1934, spodní okraj papíru 
nepatrně pokrčen
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

922. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Výroba papíru - Otrokovice
suchá jehla, 1935, 27,5 x 37,5 cm, sign. 
Pd Jc. Vodrouš 1935, značeno v desce 
Pd Vondrouš 1935, lehce patrné pásky, 
které jsou nalepeny ze zadní strany papíru 
v rozích, ld menší našedlá šmouha
ProVenIence: antiqari.at radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

923. Různí autoři
Polní práce, Spánek, Polední odpočínek, 
Pradleny
3x litografie, 1x linoryt, 1935, 26,6 x 39; 
25,4 x 36,4 cm, umělecká beseda svým 
členům na rok 1935, 4 grafiky: V. sedláček, 
b. Vaníček, o. kerhart, a. Moravec, text F. 
skácelík
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 600 Kč
 (€ 25)

924. Josef řeřicha (1872–1959)
Můj domov
20x dřevoryt, 1948, 49,6 x 39 cm, vše 
signováno Pd Jos. řeřicha, dvacet 
dřevorytů z Jižních čech z let 1937-1942, 
úvodem báseň Jana čarka, volné listy, chybí 
přebal
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 4 000 Kč
 (€ 167)

925. Oldřich Karel (1912–1990)
Konvolut 24 grafik
19x litografie, 5x linoryt, 18,7 x 13,2 - 5 x 
6 cm, vše signováno
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

926. Václav Rabas (1885–1954)
Hlava ženy
lept, 1944, 15,7 x 11,8 cm, sign. Pd Václav 
rabas, rám, PF 1945
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)
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932.

928.

927. ladislav Čepelák (1924–2000)
ladislav Čepelák 65
soubor 50 původních grafik, 1989, 43,5 
x 31,5 cm, vše signováno, 40/62, vydáno 
k 65. narozeninám autora, soubor prací 
žáků prof. čepeláka na aVu v Praze, 
zastoupení autoři: l. čepelák, J. altmann, 
M. axmann, M. blabolilová, M. bravenec, 
J. černý, l. dušek a M. sukdoláková, M. 
Fišák, J. hampl, P. hampl, r. havlík, J. 
hlaváček, J. holoubek, r. Jařabáčová, 
M. kadlec, P. kadlec J. kadlecová, M. 
kohout, J. lindovský, J. lochovská, Z. 
lörinczová, J. Moravec, J. Mžyk, b. nosek, 
Z. nováčková, J. otava, o. Ptáčková, 
l. reslerová, J. růžička, J. saska, e. 
sendlerová, P. soukupová, J. stoupová-
čikrtová, M. svoboda, J. Šafránek, V. 
Ševčík, M. Šoltészová, I. Špirk, b. tesař, J. 
truksová, I. tříska, l. Vacek, l. Vilhelmová, 
I. Vodochodská, M. Vovsová, J. Walla, 
h. Willmanová - tomášková, k. žaluda, 
k. ženatá, I. kantůrková, v původním 
kartonovém přebalu, kompletní, přiložen 
seznam autorů
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 19 000 Kč
 (€ 792)

928. Neznámý autor
Záhada modrého pontiacu
komiks, 10x akvarel, tuš, papír, 18 x 26 ; 10 
x 10 cm
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

929. August Bedřich Piepenhagen (1791–
1868)
Most přes řeku
tužka, papír, 20 x 26,6 cm, rám, přípis 
na zadní straně
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 3 500 Kč
 (€ 146)

930. Charlotte Piepenhagenová Weyro-
ther (1821–1902)
Venkovská stavení
lavírovaná kresba tuší, tužka, papír, 20 x 
27 cm, rám, přípis na zadní straně
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 4 000 Kč
 (€ 167)

931. Zdeněk Šindelář (1939)
Obchodní dům kotva
tuš, akvarel, papír, 42 x 25 cm, 6x originální 
návrh pro reklamu obchodního domu kotva 
v Praze, r. 1979, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

932. Neznámý autor
Návrhy interiérů, lůstrů a dekorací
tuš, akvarel, papír, 44 x 28 cm, 14x originální 
kresba, volné listy, dobrý stav
ProVenIence: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)



achternbusch herbert  279
alda Jan  601
aleš Mikoláš  219,562
alex adolf Jelínek  340
alighieri dante  132,275
anderle Jiří  206,207,208,628,629
anonym  724
antonová alena  285,322
arias Montanus benedictus  765
augusta Jan Maria  190

babler otto František  385,552,555,
 578,579,612,613
balzer anton  914
bár Zdeněk  541
baruch Jožka  572
battúta ibn abú abdallah  46
bazovský Miloš  391
beardsley aubrey Vincent  214,410
bednář kamil  610
běhounek František  486
benda Jaroslav  164,384
beneš edvard  482,483
beneš rudolf  147
benešová hana  499,557
beran aljo  543
beránek Jiří  105
berger edith  216
berka Josef  600
berteaux a desmoulius  916
berthier louis-alexandre  650
biebl konstantin  323
bílek František  346,352,409
bilz Friedrich eduard  113
bím tomáš  463
blackwell elizabeth  740
bláha Václav  546
blake William  418
blažíček oldřich  560
blažíček oldřich J.  505
blumentritt Friedrich  172
bondy egon  514
bonne rigobert  794
born adolf  122,440,681
boskoff Georges  496
boštík Václav  457
bouda cyril  212,213,386,404,568,583
boudník Vladimír  225
bounoure Vincent  466
bouzek Josef  597,598,599
branislav František  593
braunerová Zdeňka  392
brunner Vratislav hugo  159,166
brunovský albín  179,180,181,665
bruppacher heinrich  278
buckmann karl  115
buffon de Georges louis leclerc  750
burian emil František  11
burian Zdeněk  65-85,685
burka antonín  245

Canon hans von. straschiripka  905-909
cenami alessandro  733
ceplecha bohumil  686
ceretelli nikolaj Michajlovič  465
cleyn Francis  918
coturius Julius caesar  729
coypel antoine  915

Čapek Josef  13-18,210,398,399,565
čapek karel  211
čápová helena  266

čarek Jan  582,589
čečetka František Josef  656
čechová olga  356
čepelák ladislav  927
černoš Jan  311
čevinka Josef  90

Delteil Joseph  645
demel karel  302,303,626
deml Ferdinand  782
dhunjibhoy roshan  497
dillinger Petr  336,389
diviš Ivan  124
dodal Jaroslav  821,822,823
dostálová alena  816,817,818,841
drtikol František  711,715
dubay orest  222,223
Ďuriš Július  676
durych Jaroslav  298
duša Ferdiš  422,453
duthé  912

eggeler stefan  319
eliot thomas stearns  670
elpl Mirek  382
eluard Paul  24
erenburg Ilja  569,576

fencl Václav  308
Fiala Václav  220
Fischer Jan  91
Fischer otokar  538,544
Fischerová - kvěchová Marie  135,136,654
Fleischmann Ivo  602
Florenz karl  331
Florián Michael  238
Florian Miroslav  416,547
Foglar Jaroslav  86,87,88,92,93,672,692
Fontaine Jean de la  307
Frei bruno  777
Fridrich radek  521
Frynta emanuel  104
Fuks ladislav  687
Funke Jaromír  695,696,697,698,699,700

gahura František lydie  667
Gende - rote Valerij  708
Gerle Wolfgang adolf  763,781
Godlewski Willy  114
Goethe Johann Wolfgang von  755
Gross František  423

Haas Johann Matthias  798
habel Josef  913
hájek eduard  495
hajek katja  276
hájek z libočan Václav  751
hák Miroslav  99,713
halas František  586,682
hamann Johann Georg  756
hanka Václav  736
hanušová libuše  775
hartung hans  390,559
hauková Jiřina  616
havel Václav  478,678
henry aimé constant Fidèle  282
hiršal Josef  43,44,545
hitler adolf  776
hlavatý Pavel  261,673
hložník Vincent  584
hodek Josef  230,445,510
hofman Vratislav  163
hogenberg  790

holan Vladimír  609
holárek emil  344
hollar Václav  902,903
holub Miroslav  585,614
homanno Johann baptista  796,810
homanno (dědicové)  795,800
hora Josef  481,551
horská Vlasta  548
hořec Jaromír  604
hořejc Jaroslav  688
hostovský egon  10,484,529,530
hrabal arnošt  153,342
hrabal bohumil  473,475,476,477,664
hroch Vladimír  683
hrubín František  605,606,607,618,662
hruška emmerich alois  430

Chaba karel  200,632-642
chatrný dalibor  139
chérif ben M ahmed  120
chvála alois  388

istler Josef  226,353

Jahoda Josef  312
Jakovenko Jurij  187
Jandejsek Vladimír  784
Jandová dana  437
Jandová ludmila  337
Janeček ota  209,527,575
Janíček James  357
Jansa Václav  304
Janssonius Johannes  799
Jaroš otakar  709
Jeremiáš otakar  643
Jirous Ivan Martin  532
Jírů Jaroslav  471
Jírů Václav  718
Jiřincová ludmila  286,318
Jůna Jindřich  97
Junek Václav  309

kainar Josef  592
kaiser Jaroslav  239
kaláb Method  160
kalandra Záviš  125
kalvoda alois  438
kantorek Pavel  839,840
kanyza Jan  627
kaplan karel  480
karásek ze lvovic Jiří  558
karel oldřich  925
keneally thomas  671
kerles Jaroslav  831
kerrl hanns  766
ketzek František  462
kies Johann  749
kobliha František  325,363,368,372,
  405,408,425,427
kočí Zbyněk  826,827,828,829,830
kodym Filip stanislav  737
köhler Ivan  702
kohn Jindřich  133
kolář Jiří  489,491
kolíbal stanislav  131
komárek Vladimír  195,196,197,354,434
konstantinová helena  375
konůpek Jan  137,138,140,145,
 158,167,173,270,371,395,432,442,623
kopecký bohdan  244
kopecký Václav  680
kotík Pravoslav  168
kotrha Ľubomír  815

REJSTříK
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koudelka Josef  675
koutský Vladimír  461
kovárna František  468
kožík František  293,554
krajc rudolf  143,154
král Petr  515
krásnohorská eliška  657
krátký bohumil  332
kratochvíl František  259
krecar Jarmil  149
krejčí Jan  367
kremlička rudolf  504
křelina František  594
kubin alfred  431
kubín (coubine) otakar (othon)  501
kubišta bohumil  502
kubišta František  396
küenburg Franz Josef, hrabě  728
kuklík ladislav  263
kulhánek oldřich  198,199,511
kundera ludvík  533,564
kundera Milan  414,415,419,522
kupka František  454
kysela František  161,162

lada Josef  452,506
langer karel  537
lasák oldřich  171
lazarov Petr  188
le hénanff Fabrice  112
leclerc de buffon Georges luis  758
lhoták kamil  21,192,193,194,449,653
liesler Josef  280,570
londonio  910

Macková anna  215
Macourek Miloš  617
Macháček - adamír  459
Machar Josef svatopluk  652
Majerová Marie  567
Malich karel  455
Mallarmé stéphane  324
Mandelštam osip  488
Mánes Josef  458
Marbot Jean baptiste antoine Marcellin de  648
Marek Josef  429
Mareš Jan  768
Marten Miloš  284
Masaryk tomáš Garrigue  679
Masaryková anna  498
Massenet Jules  646
Mašek Václav  22,381
Mašínová Zdena  668
Mathioli (Matthioli, Mattioli) Pietro andrea 
Gregorio  98
Matouš Miroslav  254
May karel  71,72,73,74,75
Mécou  917
Medek rudolf  531
Mejstřík Milan  228
Melan Petr  450
Melicharová hermína  553
Mende (smolmen) Walter  843,844,845
Merian Matthäus  788
Merian Matthäus  793
Meyerbeer Giacomo  651
Michault rené  911
Michl František  428
Mikulášek oldřich  595,615
Milén eduard  169,350
Moucha Miloslav  274
Mozart leopold  720
Mrázková daniela  622
Mrkvička otakar  345

Mrštík Vilém  175
Mucha alfons  96
Mussolini benito  774
Muzika František  236,341

Nauman arno  397
nebel kay heinrich  361
němec bohumil  500
němec karel  387
neprakta Jiří Winter  811,847-876
neurdein etienne a louise-antonin  704
nezval Vítězslav  19,669
noble Mark  761
nosek Václav  677
novák Jindřich  317
nowacki andrzej  349

oberthor karel  241,295,338
obrovský Jakub  563
obrtel Vít  20,23
ondráček otakar  536
ostervald Jean-Frédéric  764

Palát Jiří M.  380
Páleníček ludvík  232
Pálka dušan  812,813,814
Páral Vladimír  517
Parma leopold  573
Pavel ota  518
Pekař Josef  487
Pelcl František Martin  757,759
Pergler Vladimír bape  832,833
Peterka Miroslav  701
Petiška eduard  611,691
Petr František  571
Pica agnoldomenico  106
Picka Jaroslav  148,157
Piepenhagen august bedřich  929
Piepenhagenová Weyrother charlotte  930
Pileček Jindřich  204
Pitrmann alois  201,202,203
Pitter Přemysl  170
Plicka karel  528,706,707
Poláček karel  694
Porsche Ferdinand  561
Poslední Jiří  292
Preissig Vojtěch  218,394
Presl Jan svatopluk  738
Prchal Josef  819,820
Procházka antonín  321,329
Přibylová Jarmila  283
Puchnarová dana  233,433
Puriškevič Vladimir Mitrofanovič  130
Purkyně Jan evangelista  47

rabas Václav  926
raffael santi  712
rašín alois  306
rašín Jaromír  294
reiffenstuel anaklet  735
reichmann Vilém  109
reilly Franz Johann Joseph  803-808
renčín Vladimír  835,836,837,838,842,846
rettigová Magdalena dobromila  762
reynek bohuslav  456
rilke rainer Maria  376
rittstein Michael  290,525
rossi Giovanni Giocomo de  791
rotrekl theodor  448
rudorous  310
rusek ladislav  264
rustaveli Šota  45

řehoř Josef  240

řeřicha Josef  924
říha bohumil  689

Salvátor toskánský ludvík  721
sapkowski andrzej  126
saudek kája  94,95
sauer Franta  574
sedláček Vojtěch  351
seifert Jaroslav  587,588,603,659,663
sekora ondřej  84
seutter Georg Matthaüs  792
seutter Mathias  789
seydl Zdenek  315,316
scheibler sophie Wilhelmine  760
schenk Pieter II  801
schmidt Jindřich  221
schmidt robert  127
schumann adolph  703
schwarzenberg Pavlína  753
schwarzenbergu bedřich ze  647
skála František  674
směja Fran  534
solženicyn alexandr  472
souček Jan  227,300
sova antonín  577
sprigge cecil  649
steinbeck John  556
stibor Miloslav  714,716
stretti Viktor  273
střížek antonín  447
suchánek Vladimír  231,441,630
sukdolák Pavel  446
sutnar ladislav  467
svatek rudolf  281
svolinský karel  174,267,268,269
sýkora Zdeněk  134

Šafář karel  339,355
Šalamoun Jiří  631
Šalda František Xaver  523
Šebek Jiří  435
Šebek karel  519
Šerých Jaroslav  444
Šibík Jan  348
Šiktanc karel  580,591
Šíma Josef  296,297,509
Šimotová adriena  100
Šindelář Zdeněk  931
Škoda Vladimír  182
Škvorecký Josef  661
Šourek karel  469
Špála Václav  165,503,619
Šrám karel Maria  101
Šrámek Fráňa  590,655
Štáfl otakar  417,783
Štěch/Vorlíček  358
Štěpánek Zdeněk  660
Šternberk kašpar  739
Štorch-Marien otakar  378
Štorm František  347
Štursa Jan  566
Štyrský Jindřich  620
Šváb Jaroslav  9,364,542
Švabinský Maxmilian  299,373,400-403,
 526,877-901
Švancar Zdeněk  485
Švandrlík Miloslav  479,512
Švengsbír Jiří  234,255,335,374,412,550

Teige karel  1,2,3,4,5,6,7,8,121
teichmann Václav  824,825
tichý František  327,328,407,424,426,549
tichy herbert  684
toman karel  313
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toman Prokop  690
tomanová emilie  451
tomeš Jan M.  608
tondl karel  314,362
topol Filip  513
toyen (Marie čermínová)  25-42,
 178,443,464
trnka Jiří  277,596,621,666
troup Miroslav  217
tříska Miroslav  291
tůma Miloš  102
tyl dominik  320
týnecký Josef hais  731

ulrich Josef  80
urban Petr  834

Váchal Jaroslav  141,142,146,151,155
Váchal Josef  177,289,393,406,420,421
Valoch Jiří  516
Van dyck anthonius  904

Vaugondy robert de  797,802
Velčovský Josef  258
Verne Jules  50-67
Vian boris  474
Více autorů  12,123,658,730
Vik František  144,150,152,156
Vik Karel  305
Vladislav Jan  539,540
Vlček Jindřich  360
Vodrážka Jaroslav  248,249,250,436
Vojíř Miloš  717
Vondrouš Jan charles  205,919-922
Vopat František  111
Vránová Miluše  237

Wacik Franz  330
Wernisch Ivan  693
Wessel Wilhelm  411
Winkler Johann christoph  787
Wit Paul de  108

Zadrobílek Vladislav  524
Zahradníček  710
Zahradníček Jan  379,490
Zachariáš Jiří  89
Zamazal Jaroslav Veris  334
Zatloukal Jaroslav  535,581
Zeyer Julius  116
Zrzavý Jan  191,377,413,439,
 507,508,624,625

Žemlička bohumil  370 
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Aukční vyhláška Klubu dražitelů
Aukční síně Vltavín s.r.o. 

Průběh aukce se řídí právními předpisy čr
1. Vyhlašovatel aukční síň Vltavín s.r.o., Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1, Ič : 25086600, dIč: cZ25086600
provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne: 26. 05. 2022  v 18.00 hodin, místo: aukční síň Vltavín s.r.o., 
Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1
2. živá aukce se řídí podmínkami aukčního řádu, který je v plném rozsahu k dispozici na internetových stránkách aukční 
síň Vltavín s.r.o. a je zároveň k dispozici i v dražební místnosti a zejména je nedílnou součástí registrace účastníka aukce. 
3. Průběh živé aukce je rozdělen do dvou dražebních bloků. Všechna dražená díla jsou zveřejněna na webových stránkách 
www.galerie-vltavin.cz (www.auctions-art.cz) a je na ně možno učinit tzv. první podání. První podání na dražená díla je 
ukončeno 26. 05. 2022 v 15:00 hod. První kolo dražby se počíná datem a hodinou uvedenými v dražebním katalogu.
Výše nejnižšího podání (vyvolávací cena) je zveřejněna v aukčním katalogu, může však býti navýšena písemnými nabídkami
nebo nabídkami registrovaných dražitelů v rámci prvního podání. První kolo dražby probíhá dle informací uvedených 
v dražebním katalogu.
4. dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) v dražebním katalogu,
který je přílohou a nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu.
5. Vyhlašovatel zajistí při aukci vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit 
příhozy zvednutím dražebního čísla. dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje:
a)         100,- kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000 kč,
b)         500,- kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000 kč, ale méně než 10.000 kč,
c)      1.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 kč, ale méně než 20.000 kč,
d)      2.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000 kč, ale méně než 50.000 kč,
e)      5.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 kč, ale méně než 100.000 kč,
f)    10.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 kč, ale méně než 500.000 kč
g)    50.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 kč, ale méně než 1.000.000 kč
h)  100.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 kč, ale méně než 10.000.000 kč
i)  200.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 kč a více.
o pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním aukce (licitátor).
Vydražiteli je účtována k vydražené ceně provize ve výši 20 % včetně dPh, dle zákona. 
6. dražitel, který má zájem účastnit se prvního podání, je povinen provést registraci dražitele na webových stránkách aukční 
síně Vltavín, www.galerie-vltavin.cz (www.auctions-art.cz).
7. dražitel může dražit kteroukoli věc i bez své osobní přítomnosti na aukci - vyhotoví-li písemnou plnou moc k zastoupení 
na aukci, určí-li věci, které za něho má vyhlašovatel dražit - určí-li limit, do kterého za něho má vyhlašovatel přihazovat, a to 
pro každou věc zvlášť - dražit po telefonu lze po písemné dohodě. tyto limity lze po přihlášení zadávat i po intenetu.
8. Vyhlašovatel zahrne nabídku účastníka do aukce, odpovídá-li její obsah ař. stanoví-li vyhlašovatel v konkrétní aukci lhůtu 
pro předložení nabídek, nelze zahrnout nabídku účastníka do aukce po takto stanovené lhůtě. Účastník nemůže odvolat svojí 
nabídku.
9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit konkrétní aukci.
 aukční síň Vltavín s.r.o. 

dŮležItá uPoZorněnĺ
1. Za každou vydraženou věc je účtováno k tíži kupujícího (vydražitele) 20% aukční provize z dosažené ceny včetně dPh. 
Provize se zaokrouhluje na celých 50,- kč nahoru. kvitance o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny.
2. exponáty budou draženy v pořadí, které odpovídá tomuto katalogu.
3. aukce bude probíhat po jednotlivých částech, přičemž po každé části bude následovat platební pauza. V této pauze je 
možné zaplatit exponáty, které byly v předchozí části vydraženy. ukončení jednotlivých částí je v katalogu vyznačeno..
4. Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů s ohledem na jejich stáří se v katalogu neuvádějí. reklamace 
na zboží vydražené v aukční síni se nepřijímají, zboží vydražené na základě plné moci udělené aukční síni lze reklamovat 
nejpozději při převzetí.
5. osoby účastnící se aukce se svou přítomností podřizují podmínkám obsaženým v aukční vyhlášce
6. licitátor může kdykoli v průběhu aukce, nejpozději však do 30 min. po licitaci poslední položky, nabídnout do aukce 
kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně nebo nezaplacenou.
7. Položky označené písmenem „ P “ může dražit pouze občan čr, který se při placení prokáže platným občanským 
průkazem.
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POZNáMKy





446.

447.


