
BiBliofilská aukce
ČTVRTEK 24. 11. 2022





- 1 -

bibliofilie a grafika

VýsTaVa dRažEných děl 

21. 11. 2022 - 23. 11. 2022  | 10–12 13–18

24. 11. 2022    | 10–15

 

197. aukce
se koná ve čtvrtek 
24. listopadu 2022 v 18:00 
v Aukční síni Vltavín 

On line katalog na www.galerie-vltavin.cz s možností 
prvního podání do 24. 11. 2022 do 15.00.

Možnost zúčastnit se aukce, která bude přenášena do vašeho 
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1. Jiří Kolář (1914–2002)
Návod k upotřebení
kniha, již jen vzácně se objevující první 
vydání Kolářových básní-návodů s vyobr. 
autorových koláží, vyd. dialog, Praha, 1969, 
náklad 2000ks, pův. clpl. vazba s ob., nestr., 
velmi dobrý stav knihy, ob. v rozích a při 
okrajích mírně opotřebena
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

2. Jiří Kolář (1914–2002)
Mistr Sun o básnickém umění
kniha, první vydání, vyd. Čs spisovatel, 
Praha, 1957, pův. clpl. vazba s ob., 124s, ob. 
lehce opotřebena, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

3. Jiří Kolář (1914–2002)
Náhodný svědek
kniha s podpisem, podpis na patitulu J. 
Kolář, vyd. Mladá fronta, Praha, 1964, obs. 
Křestný list, sedm kantát, limb a jiné básně, 
Ódy a variace, dny v roce, pův. clpl. vazba 
s ob., 198s., stav knihy velmi dobrý, ob. při 
okrajích lehce opotřebena
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

4. Jiří Kolář (1914–2002)
Ódy a variace
kniha s podpisem, podpis na předsádce J. 
Kolář, 1. vydání, vyd. družstvo dílo, Praha, 
1946, ob. a il. František hudeček, pův. 
brož, 89s., zažloutlý papír, jinak velmi dobře 
zachováno!
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

5. Jiří Kolář (1914–2002)
Gersaints Aushängeschild
bibliofilie, soubor 30 grafických básní 
Gersaintův vývěsní štít inspirovaný 
světovými i českými výtvarníky (např. 
calder, dubuffet, duchamp, Kandinsky, 
Klee, Kupka, lissitzky, Malevich, Miró, 
Mondrian, Moholy-nagy, Rothko, Pollock, 
Šíma, Vasarely), německá verze, vyd. 
svoboda, Praha, 1966, upr. s. Kolíbal, volné 
listy v pův. obálce, velmi dobře zachováno
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 2 500 Kč
 (€ 105)

6. Jiří Kolář (1914–2002)
Slovník metod
kniha, text Vladimír Karfík, vydalo 
nakladatelství Gallery, Praha 1999, 248 s., 
clpl. vazba s obálkou, obálka při okrajích 
lehce pokrčená a zašpiněná jinak velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 4 500 Kč
 (€ 188)

7. Jiří Kolář (1914–2002)
Příběhy Jiřího Koláře
kniha, text Vladimír Karfík, Josef hlaváček, 
Jan Rous, Jiří Machalický, vydalo 
nakladatelství Gallery, Praha 1999, 284 s., 
clpl. vazba s obálkou, obálka při okrajích 
lehce pokrčená a zašpiněná jinak velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 4 500 Kč
 (€ 188)

8. Jiří Kolář (1914–2002)
R. - J. Moulin Aragon: Jiří Kolář
brož, podpis JK na titulu, ilustrace, 
vyobrazení objektů, koláží, typografických 
básní, rozhovory a biografie J. Koláře, edice 
bibli opus, vydal Georges Fall, Paříž 1973, 
brož., 61s., zašpiněná a lehce poškozená 
vazba
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

9. Jiří Kolář (1914–2002)
Hommage a Van Gogh
brož, podpis JK na titulu, vyobrazení koláží, 
text a biografie J. Koláře, stichting van 
Gogh, 1990, brož., 24s., lehce zašpiněná 
obálka, stav velmi dobrý
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

10. Jiří Kolář (1914–2002)
Odpovědi
sešit, strojopis, 1973, 69 s., brož., lehce 
pokrčené desky jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

11. Jiří Kolář (1914–2002)
Jiří Kolář 1914 - 2002, Běla Kolářová
brož, 2x katalog k výstavě, text ve finštině 
a švédštině, vzadu anglický překlad, texty 
Petr řehoř a Jiří Machalický, vydalo amos 
anderson art Museum, helsinky 2003, 160 
+ 63 s., brož., originální ochranné pouzdro 
z vlnitého kartonu, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

12. Jiří Kolář (1914–2002)
P. F. 1978
podpis na pohlednici, 14,5 x 10,5 cm, sign. 
Jiří Kolář
 500 Kč
 (€ 21)

13. Jiří Kolář (1914–2002)
Pocta Boženě Němcové
kalendář, měsíční trhací kalendář na rok 
1997, sestávající z třinácti pohlednic J. Koláře 
z cyklu hommage a božena němcová, 
vydala Gallery, Praha 1996,výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

1. Jiří KOlář 

6.
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18. ladislav Klíma (1878–1928)
Cogitata
brož, francouzsky, výzdoba J. Kolář, úprava 
R. Kames, překlad Erika abrams, Paříž 
1989, edice Revue K, Ex. 349/500, brož., 
nestr., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

19. Jiří Kolář (1914–2002)
Mode d´emploi
brož, francouzsky, podpis v titulu a výzdoba 
J. Kolář, úprava R. Kames, překlad Erika 
abrams, Paříž 1988, edice Revue K, Ex. 
h.c./900, brož., nestr., drobné skvrny 
na obálce, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 300 Kč
 (€ 55)

20. Jiří Kolář (1914–2002)
Mode d´emploi
brož, francouzsky, výzdoba J. Kolář, úprava 
R. Kames, překlad Erika abrams, Paříž 
1988, edice Revue K, Ex. 823/900, brož., 
nestr., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

21. Jiří Kolář (1914–2002)
limb a jiné básně
brož, ilustrace Fr. Gross, úprava Vít obrtel, 
vydal b. stýblo, Praha 1945, 2. sv. Knižnice 
lyra, brož., 96 s., zažloutlá, při okrajích 
potrhaná obálka, ohnuté rohy, drobné skvrny 
jinak dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

14. Jiří Kolář (1914–2002)
G. A. Bürger: Baron Prášil
kniha, podpis překladatele Jiřího Koláře, 
ilustrace Gustave doré, vydalo naše vojsko, 
Praha 1958, 193 s., celoplátěná vazba bez 
obálky, mastná skvrna skrz knihu, zašpiněná 
vazba
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

15. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Městečko, kde se zastavil čas
kniha, ob. koláž Jiří Kolář, úprava Věra 
držmíšková, vydalo sixty - Eight Publishers, 
Toronto 1989, 152 s., brož., lehce poškozený 
hřbet a pokrčený roh obálky jinak velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

16. Jiří Kolář (1914–2002)
ivan Blatný: Poémes
brož, francouzsky, výzdoba J. Kolář, úprava 
R. Kames, překlad Erika abrams, Paříž 
1989, edice Revue K, Ex. 465/500, brož., 
nestr., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

17. Jiří Kolář (1914–2002)
Opere postume del signor A.
brož, francouzsky, výzdoba J. Kolář, úprava 
R. Kames, překlad alessandra Mura a sylvie 
Richterova, Paříž 1990, edice Revue K, Ex. 
413/500, brož., nestr., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

22. Jiří Kolář (1914–2002)
Carl Sandburg: Ocel a dým
brož, podpis a překlad J. Kolář, ilustrace 
a úprava Fr. Gross, vydalo družstvo dílo, 
Praha 1946, Ex. 350/1000, brož., 61 s., 
velmi dobrý stav knihy, obálka zažloutlá, při 
okraji roztržená a lehce zašpiněná
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

23. Jiří Kolář (1914–2002)
Medicína v Shakespearových tragédiích
brož, ilustrace a podpis J. Kolář, doslov 
a podpis Fr. dvořák, přebal, typo. a podpis 
M. dyrynk, vydal spolek českých bibliofilů, 
Praha 1996, Ex. 657/800, brož., 36 s., při 
okrajích roztřepený papír, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

24. Jiří Kolář (1914–2002)
Kafkova Praha
brož, muchláže J. Kolář, citáty Franz Kafka, 
vydala alea, Praha 1994, brož., nestr., 
obálka lehce zašpiněné a pokrčená
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

16.15.13.

20.
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25. Cyril Bouda (1901–1984)
J. Swift: Gulliverovy cesty
kniha, originální autorova kresba 
s věnováním a podpisem na předtitulu, il. c. 
bouda, vyd. sndK, Praha, 1953, pův. clpl. 
vazba s papírovou obálkou, 340s., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

26. Cyril Bouda (1901–1984)
F. langer: Pražské legendy
kniha, originální autorova kresba s podpisem 
na předtitulu, il. c. bouda, vyd. sndK, 
Praha, 1956, pův. clpl. vazba s papírovou 
obálkou, 99s., obálka lehce opotřebena, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

27. Cyril Bouda (1901–1984)
J. Kopta: Kratochvilné děje z naší vlasti
kniha, originální autorova kresba 
s věnováním a podpisem na předtitulu, 
podpis Josef Kopta, il. c. bouda, vyd. 
Melantrich, Praha, 1952, pův. clpl. vazba 
s papírovou obálkou, 452s., obálka potrhána 
a vyspravena lepenkou, jinak dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

28. Cyril Bouda (1901–1984)
A. Branald: Kouzelné zrcadlo - vyprávění 
o Cyrilu Boudovi
kniha, barev. akvarelová kresba postavy se 
zrcadlem c. boudy s věnováním na patitulu, 
vyd. nČsVu, Praha 1961, p.. vazba o ob., 
137s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 5 500 Kč
 (€ 230)

28.25.

29. Cyril Bouda (1901–1984)
Prosté motivy
4x mědiryt, 4x sign. mědiryt c. bouda, 
ilustrace ke kniha J. nerudy Prosté motivy, 
4x volný grafický list, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

30. Cyril Bouda (1901–1984)
Slavnostní večer Cyrila Boudy
papír, tuš, podpis c. bouda na pozvánce, 
Památník národního písemnictví, spolek 
českých bibliofilů, pozvánka nalepena 
na kart. podkladu, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

31. Cyril Bouda (1901–1984)
Albert Pražák: Míza stromu
brož, sign. obálka c. bouda, podpis 
na předtitulu c. bouda, a. Pražák, vyd. 
Topič, Praha, 1940, pův. brož s obálkou, 
226s., uvolněné listy, natržený hřbet, 
zachovalý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

32. Cyril Bouda (1901–1984)
K. H. Borovský: Tyrolské elegie v rozmlu-
vách s měsíčkem
bibliofilie, dřevoryt ve frontispisu, 2x celostr. 
dřevoryt a viněta c. bouda, vyd. Josef 
hladký, hranice, 1931, ex: 50/160, podpis 
a věnování M. Mrkvičkové-hlobilové Josef 
hladký, podpis c. bouda, pův. brož, 25s., 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

33. Cyril Bouda (1901–1984)
České Budějovice
lept, 23 x 39,5 cm, sign. Pd c. bouda, č. 
179/200, při okrajích místy mírně pokrčený 
papír
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 4 500 Kč
 (€ 188)

34. Cyril Bouda (1901–1984)
Olomouc
kamenorytina kolorovaná litografií, 32 x 
42,5 cm, sign. Pd cyril bouda
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 6 600 Kč
 (€ 275)

35. Cyril Bouda (1901–1984)
Don Giovanni
bibliofilie, 10x sign. mědirytina c. bouda, 
vyd. supraphon, Praha, 1976, ex. 98/200 
na ručním papíře z Velkých losin, úv. pozn. 
J. Tomeš, volné listy v pův. clkž. pouzdře, 
zažloutlé okraje listů, jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

36. Cyril Bouda (1901–1984)
Balada o námořníkovi
litografie, 32,5 x 23,5 cm, sign. Pd c bouda, 
pasparta, č. 190/200, zašlý papír, papírová 
pasparta na mnoha místech zažloutlá
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 2 800 Kč
 (€ 117)

37. Karel Hynek Mácha (1810–1836)
Máj
bibliofilie, frontispis a výzdoba c. bouda, vyd. 
Erna Janská, Praha, 1927, ed. hyperion, 
vázal a. Tvrdý, tisk Kryl a scotti v novém 
Jičíně, pův. clkžn. vazba, 89s., zlacená 
horní ořízka, odřené růžky desek, na patitulu 
vepsáno nesouvisející věnov., jinak velmi 
dobře zachováno
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

2. CyRil BOuDA
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38. Cyril Bouda (1901–1984)
Josef Kopta: Kratochvílné děje z naší 
vlasti
kniha, podpis na patitulu a ilustrace c. 
bouda, vydalo svobodné slovo - Melantrich, 
Praha 1957, 453 s., clpl. vazba s obálkou, 
při okrajích obálka lehce zašpiněná 
a potrhaná, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

39. Cyril Bouda (1901–1984)
K. leger: Balada o mrtvém ševci a mla-
dé tanečnici
bibliofilie, 5x mědiryt, úprava a podpis 
s věnováním Fr. Koblihovi c. bouda, doslov 
arne novák, vydal Josef Zach, Kolín 1934, 
brož s ob., 20s., papír holland, velmi dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

40. Cyril Bouda (1901–1984)
Fr. Hrubín: Zpěv lásky k životu
bibliofilie, frontispis s podpisem c. bouda, 
úprava Z. seydl, novoročenka s básní Fr. 
hrubína, vydal Čs. spisovatel, Praha 1955, 
volné listy v obálce, 12s., velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6127
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

41. Cyril Bouda (1901–1984)
Jan Neruda: Prosté motivy
bibliofilie, 4x mědirytina c. bouda, úprava 
M. Kaláb, tisk péčí Jar. Picky, doslov Mil. 
novotný, 3. sv. ed. díla,vydal Čs. spisovatel 
se spolkem českých bibliofilů, Praha 1951, 
brož, 97s., desky při krajích zašlé , velmi 
dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6632
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

44.38.

42. Cyril Bouda (1901–1984)
Fr. langer: Pražské legendy
kniha, podpis v titulu c. bouda, vydal 
albatros, Praha 1979, cpl. vazba s ob., 98s., 
velmi dobrý stav,
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

43. Cyril Bouda (1901–1984)
H.Ch. Andersen: Pohádky a povídky i.+ii.
kniha, il. a podp. na patitulu obou svazků c. 
bouda, vyd. snKlhu, Praha, 1953, 2x clpl. 
vazba bez ob., 309+261s., velmi dobrý stav 
obou svazků
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

44. Cyril Bouda (1901–1984)
Viktor Dyk: Giuseppe Moro
bibliofilie, 3x lept, úprava, návrh vazby 
a podpis v tiráži c. bouda, podpis v tiráži V. 
dyk, lepty tisk K. sommer, vazba a. Tvrdý, 
vydal Fr. Topič, Praha 1930, Ex. 202/561, 
ruční papír holland, pergamen. vazba se 
zlacenou reliéfní ražbou na desce, velmi 
dobrý stav, horní hřbet nepatrně opotřebený, 
exlibris na předním přídeští
lITERaTuRa: sáňka 2998
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

45. Cyril Bouda (1901–1984)
J. Rašín: O knihách a lidech
bibliofilie, dřevoryt ve frontispisu a úprava 
c. bouda, podpis autora na patitulu, 
přednášku autor proslovil z funce předsedy 
spolku českých bibliofilů na jeho členské 
schůzi 8.1.1929, tisk Kryl a scotti, vazba a. 
Tvrdý, vydal Jar. Rašín vlastním nákladem, 
Praha 1929, ruční papír chamois antik, 
polopergamen. vazba, velmi dobrý stav,
lITERaTuRa: sáňka 1938
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

46. Cyril Bouda (1901–1984)
Karel iV. lucemburský: legenda o sva-
tém Václavu
bibliofilie, 3 sign. mědirytiny a úprava c. 
bouda, přel. dr. J. ludvíkovský, 1. sv. Edice 
Polyhymnia, vydala lyra Pragensis, Praha 
1971, sešit s ob., ex. 885/1000, 20s., razítko 
lyry v tiráži, losinský ruční papír, výborný 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

47. Cyril Bouda (1901–1984)
l. Mašínová: Staré pověsti a legendy
kniha, 15 + 9 původních kamenorytin 
s barev. litografií, návrh vazby a úprava c. 
bouda, tisk Průmyslová tiskárna, vydal Ed. 
Fastr, Praha 1941, , pl. vazba, 194 + 186s., 
desky druhého dílu opotřebené, lehce 
rozvolněná vazba, jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

48. Cyril Bouda (1901–1984)
Milá sedmi loupežníků
bibliofilie, 3x orig. sign. lept, úprava a vazba 
c. bouda, podpis v titulu Viktor dyk, tisk M. 
Pegrassi, vazba ant. Tvrdý, vydal Fr. Topič, 
Praha 1927, pergamen. vazba se zlac. 
tiskem, 48s., ex. 187/500, ruční papír Van 
Gelder, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 1404
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

49. 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)
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50. Vladimír Boudník (1924–1968)
loď : 5.ii.1952
sešit, 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
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

51. Milan Kundera (1929)
Život je jinde
kniha, strojopis, 1970, 303 s., clpl. vazba, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

52. Milan Kundera (1929)
Kniha smíchu a zapomnění
kniha, strojopis, 219 s., clpl. vazba, lehce 
zašpiněné desky
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

53. ludvík Vaculík (1926–2015)
Český snář
kniha, podpis l. Vaculík, čb. fotografie 
v textu, strojopis, 1982, 647 s., clpl. vazba, 
prasklá vazba, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 5 000 Kč
 (€ 209)

54. Josef Škvorecký (1924–2012)
Příběh inženýra lidských duší i. - ii.
kniha, strojopis, 1977, 452 + 471 s., clpl. 
vazba, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

55. Milan Knížák (1940)
Asi básně
sešit, strojopis, 1982, 31 s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

56. ludvík Vaculík (1926–2015)
Morčata
kniha, strojopis, 1981, 175 s., clpl. vazba, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

57. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Městečko, kde se zastavil čas
sešit, strojopis, 1973, 124 s., velmi dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 000 Kč
 (€ 84)

58. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Domácí úkoly
sešit, strojopis, 74 s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

59. Boris Vian (1920–1959)
Písně a básně
sešit, strojopis, z francouzštiny přeložil 
P. ouředník a R. Krátký (brý den, pse; co jsi 
tak netrpělivá), 30 s., brož., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

60. 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)

61. Miloslav Švandrlík (1932–2009)
Černí Baroni aneb válčili jsme za čepičky
sešit, strojopis, vydalo Kaligrafické 
souručenství s.r.o., vydání první, 10 výtisků, 
252 s., volné listy v papírových deskách, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

62. Carl Gustav Jung (1875–1961)
Analytická psychologie a světonázor (Vý-
bor z díla)
kniha, dobře čitelný opis; vyd. Edice Expedice, 
Praha, 1985, sv. 213, v tiráži zmatečnými 
iniciálami uvedeni překladatelé R.s. (ludvík 
Fojtík) a a.l. (Maita arnautová),včetně 
předmluvy a dodatku, pův. plátěné desky, 276, 
zažloutlý povrch, jinak velmi dobře zachováno
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

63. Václav Hrabě (1940–1965)
Stop-time
kniha, raritní strojopis-samizdat, opsaný 
ze vzácně se objevujícho vydání z r. 1969 
(edice Mladé cesty. Poezie), dodržující 
i styl typografie (tit. stránka, hra s velkými 
a malými písmeny, kompletně opsaná tiráž 
včetně nakl. údajů a ediční poznámky M. 
Kovaříka) tohoto vydání; na přední obálce 
kresba, název a jméno autora tuší, brož, 
dobře čitelný opis, 67s., mírně ohnuté růžky, 
jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

64. Různí autoři
Pražské povstání 1945
kniha, strojopis, obs. statě autorů: o. 
Machotka, J. Kotrlý, o. Pejša, V. Krajina a Fr. 
schwarzenberg, předmluvu o. Machotky 
a stručné životopisy autorů, bez údajů, velmi 
dobře čitelný opis, koženková vazba, 141s., 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)

65. Jan Patočka (1907–1977)
Vzpomínky a nekrology
kniha, obs.: Rozhovory o filosofii a filosofech, 
Vzpomínky na husserla, Památce Edmunda 
husserla, Za otilií utitzovou, P. hermann-
leo van breda + Ediční poznámky; Edice 
Kvart (Jan Vladislav), 1979, dobře čitelný 
opis, pův. ob. z tvrdého papíru, 82s., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 900 Kč
 (€ 38)

66. Bedřich Fučík (1900–1984)
Sedmero zastavení
kniha, s podpisem bedřicha Fučíka na tit. 
listě, samizdatové vydání z edice Kvart, 
navazuje na vydání z edice Rukopisy VbF 
(připravoval Jan Vladislav), 1975, tvrdé 
papírové desky, čtvercový formát, poměrně 
dobře čitelný opis, 101s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 900 Kč
 (€ 38)

67. Martin Heidegger (1889–1976)
Filosofický sborník
kniha, cyklostylová kopie sborníku 
filosofických statí, obs. texty M. heideggera: 
Věc, dopis mladému studentovi, Přípitek, 
Rozhovor s R. Wiesserem, Výňatky 
z rozhovoru s R. augsteinem a G. Wolffem 
a dodatečné texty J.P. (Jana Patočky): 
Křesťanská víra a myšlení a Výňatky 
z diskuze, a esej h. Rombach: Víra v boha 
a vědecké myšlení; 1979, Praha, brož, ručně 
opravované chyby, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)

68. Jan Trefulka (1929–2012)
Zločin pozdvižení
kniha, podpis autora na titulní straně, r. 1976, 
strojopis, brož 372s., obálka zašpiněna, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

3. liBRi PROHiBiTi

63.
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71. František Běhounek (1898–1973)
Swansonova výprava
kniha, pro 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
 1 500 Kč
 (€ 63)

72. Josef Hiršal (1920–2003)
ion Budai-Deleanu: Cikaniáda
kniha, podpis na tit. listě J. hiršal; náklad 
zničen, zachováno jen několik desítek 
výtisků, vyd. odeon, Praha, 1972, clpl. vazba 
s ob., 440s., výrazně zažloutlý hřbet obálky, 
mírně zažloutlé okraje, ob. na zadní straně 
mírně natržená, stav knihy velmi pěkný
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

69. Vilém Hejl (1934–1989)
Zpráva o organizovaném násilí
kniha, 9 x 7 cm, z originálu zmenšené, 
kolibří vydání s lupou, určené pro čtenáře 
ČssR, vydalo nakladatelství sixty - Eight 
Publishers, corp., 1986, 352 s., brož., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

70. Vladimír Neff (1909–1983)
Filosofický slovník pro samouky neboli 
Antigorgias
kniha, celý náklad putoval ihned po vydání 
do stoupy, vyd. Čs spisovatel, Praha, 1970, 
exibris majitele, pův. clpl. vazba s ob., 616s., 
obálka lehce opotřebena, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

73. Pavel Hajný (1939)
Kde teče Tennessee
kniha, náklad zničen, 1. vyd., ob. a úprava 
J. Rathouský, ed. Mladé cesty, vyd. Mladá 
fronta, Praha 1969, původní brož s ob., 
234s., obálka při krajích drobně pokrčená, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

74. Vítězslav Boukal
Mládež a sexualita : příspěvek k poznání 
morálky dnešní mládeže
kniha, velmi vzácně se objevující titul, 
jehož náklad byl zničen; v knize se objevují 
výsledky několikaleté studie, která započala 
hluboko před r. 1968, a také kapitola Jaká je 
morálka mládeže v zahraničí, která tehdejší 
cenzuře zřejmě nevyhovovala, úprava Jar. 
Šváb, ed. živé myšlenky, vydal Melantrich, 
Praha 1971, pův. clpl. vazba s ob., 171s., 
malý úbytek obálky na hřbetu, jinak velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

71.70.

72. 74.73.

69.
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82.

75. Jindřich Štyrský (1899–1942)
Vítězslav Nezval: ulice Git-le-Coeur
kniha, kresba na obálce, fotografie a úprava 
J. Štyrský, další fotografie V. nezval, J. 
honzl, repro obrazu s. dalí, vazba Fr. 
Muzika, vydal Fr. borový, Praha 1936, orig. 
brož., 120s., obálka lehce zašlá, drobná 
poškození při krajích, jinak velmi dobrý stav
lITERaTuRa: Vloemans: czech avant-
garde books, 1994,no. 63 ; Primus: 
Tchechische avantgarde 1990, no. 207, s. 
115,
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

76. Jindřich Štyrský (1899–1942)
Poezie
kniha, 1992, 29 x 18,5 cm, vydal 
Československý spisovatel v Praze, 1992, 
doslov Karel Teige a Jiří brabec
 200 Kč
 (€ 9)

77. Otakar Mrkvička (1898–1957)
R. Broj: Větrný mlýn
bibliofilie, ob., typograf. návrh titulního listu 
a úprava ot. Mrkvička, edice Kmen, vydal 
alois srdce, Praha 1926, orig. brož, 73s., 
obálka zašlá, kraje hřbetu drobně poškozené
lITERaTuRa: Primus: Tschechische 
avantgarde, 1990 s. 109 č. 200
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

78. Josef Čapek (1887–1945)
S.K. Neumann: Ať žije život!
bibliofilie, 14 ilustrací -11 kreseb a 3x linoryt 
a obálka linorytem Jos. Čapek, Volné úvahy 
o novém umění, úv. slovo V. nebeský, VIII. 
sv. Edice Června, vyd. Fr. borový, Praha 
1920, orig. brož s celofán. přebalem,
lITERaTuRa: Pomajzlová 2010: č. 25
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 200 Kč
 (€ 134)

79. Josef Čapek (1887–1945)
P. Kropotkin: Anarchistická morálka
brož, ob. J. Čapek, vyd. Fr. borový, Praha, 
1919, pův. brož s obálkou, 133s., podpis bez 
souvislosti, uvolněné listy, lehce opotřebeno
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

80. Josef Čapek (1887–1945)
Konstantin Biebl: Zlatými řetězy
brož, pův. obálka dvobar. linoryt a 3x celostr. 
linoryt, Josef Čapek, vyd. Čin, Praha, 1926, 
pův. brož, 48s., uvolněné listy, obálka 
lehce zašpiněna, održený dolní roh obálka, 
opotřebeno
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

81. Josef Čapek (1887–1945)
S.K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání
kniha, obálka a osm obrázků J. Čapek, vyd. 
Fr. borový, Praha, 1938, brož, 141s., obálka 
při krajích lehce otřepená, na povrchu mírně 
zašlá, několik uvolněných listů, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

82. Vít Obrtel (1901–1988)
V. Nezval: Diabolo
kniha, obálka a úprava V. obrtel, ed. 
olymp, sv. 5, vytiskla legiografie, vyd. 
nakladatelství Vaněk & Votava, Praha 
1926, brož, nestr. (28), japan, ex. 474/550, 
obálka mírně zašlá, v horní části drobně 
poškozená, na hrbětu drobné oděrky, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

83. Jaroslav Benda (1882–1970)
Marcel Schwob: Ruka slávy a jiné povíd-
ky
bibliofilie, dřevoryt ve frontispisu, obálka 
a úprava Jar. benda, přel. boh. Reynek, 
tisk Kryl a scotti, I. sv. edice atlantis, vydal 
J.V. Pojer, Praha 1930, orig. cpl. vazba 
s obálkou a ochran. celofán. přebalem, 39s., 
ex. 280/350, papír antik, celofán při krajích 
otrhaný, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 2011
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3900 Kč
 (€ 163)

84. 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: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

85. 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: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

86. Marie Čermínová Toyen (1902–1980)
Jednadvacet : 17.12.1938
bibliofilie, faksimile původního soukromého 
vydání z r. 1938, soubor 21 originálních 
kolorovaných erotických kreseb Toyen 
vytvořený v roce 1938 na objednávku 
bohuslava brouka jako svatební dar pro 
jeho bratra Jaroslava, doslov Karel srp, 
Edice 69, vydal Torst, Praha 2002, brož, 71 
s., , velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

4. AVANTGARDA A OBálKy

76. 78.
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91. Karel Teige (1900–1951)
Za socialistickou architekturu
kniha, sborník redigoval Karel Teige, autoři: 
teige, Krejcar, Štursa, Voženílek aj., vyd. 
péčí svazu socialistických architektů, Praha, 
1933, clpl. červená převazba, 240s., výborný 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

92. 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
 1 000 Kč
 (€ 42)

93. Karel Teige (1900–1951)
Konstantin Biebl: S lodí jež dováží čaj 
a kávu
kniha, typografie Karel Teige, vyd. odeon, r. 
1928, druhé vydání, clpl. pevná převazba, 
pův. ob. vevázána, 63s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

94. 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
 1 600 Kč
 (€ 67)

95. Jan Zrzavý (1890–1977)
Musaion iV.
brož, úvodní slovo Karel Teige, vyd. 
aventinum, Praha, 1923, pův. brož, 27s. 
textu + 36 obrazových příloh, některé listy 
uvolněny, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

96. Josef Sudek (1896–1976)
Žijeme 1932
kniha, obrázkový magazin dnešní doby, 
odpovědný redaktor Josef cerman, autoři 
článků a fotografií: Josef sudek, Jaromír 
Funke, Karel Teige, Vítězslav nezval, adolf 
hoffmeister, Václav Kaplický, P. altschul, E. 
F. burian, Julius Fučík, helena Malířová, 
Milena Krejcarová, laco novomeský, aj. 
vyd. družstevní práce a b. M. Klika, Praha, 
1932-33, 9 č., clpl. vazba, 315s., chybí 
původní obálky, pěkný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

97. Kolektiv autorů
Rozpravy Aventina 1928-29
kniha, list pro literaturu, umění a kritiku, red. 
ot. Štorch-Marien, vyd. aventinum, Praha, 
1928-29, roč. IV., č. 1-40, pevná převazba, 
397s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

98. Adolf Hoffmeister (1902–1973)
Rozpravy Aventina 1929-30
kniha, 45x32 cm, 38 barevných obálek 
a. hoffmeister, 40 svázaných č., č. 13-14 
a 39-40 v jednom čísle, vyd. ot. Štorch-
Marien, Praha, 1929-30, ročník č. V., pův. 
plpl. převazba, 503s., obálka č. 16 natržena, 
některé stránky opraveny lepenkou, jinak 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

87.

87. 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
 1 500 Kč
 (€ 63)

88. 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., ob. v dolní 
části vyspravena, lehce otřepené okraje, 
jinak velmi dobrý stav
lITERaTuRa: K. srp: Karel Teige 
a typografie, č. 138
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

89. Karel Teige (1900–1951)
Svět, který voní 2. část (o humoru, 
clownech a dadaistech)
kniha, vyd. Jan Fromek, Praha, 1930, pův. 
brož, 239s., restaurováno - nový hřbet 
(bez potisku), svázáno do pův. ob., mírně 
ušpiněný povrch a otřepené okraje, jinak 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 900 Kč
 (€ 38)

90. Karel Teige (1900–1951)
Bedřich Hlaváč: František Josef i.
kniha, obálka a úprava K. Teige, podpis 
b. hlaváče na titl. straně, vlepeno ex libris 
s motivem T. G. M., vyd. F. borový, Prha, 
1933, převazba, pův. obálka vlepena, 715s., 
zkosená vazba, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

90. 94.
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99. ladislav Klíma (1878–1928)
Filosof z předměstí: Dialog o ničem 
a o všem
brož, vyd. Knihkupectví a nakladatelství 
Všeslovanské expedice b. havlíček, Praha, 
1923, pův. obálka a papírový přebal, 40s., 
několik uvolněných listů, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

100. Vít Obrtel (1901–1988)
ladislav Klíma: utrpení knížete Sternnen-
hocha
brož, obálka a vazba V. obrtel, vyd. R. Škeřík, 
Praha, 1928, edice Plejada, pův. brož, 169s., 
vazba lehce rozlepena, uvolněné listy, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

101. Václav Mašek (1893–1973)
Vl. Majakovskij: 15 000 000
brož, obálka V. Mašek, vyd. V. Petr, Praha, 
1925, edice atom, pův. brož s obálkou, 
113s., uvolněné listy, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 700 Kč
 (€ 30)

102. Josef Šíma (1891–1971)
G. Ribémont-Dessaignes: Pštros se za-
vřenýma očima
kniha, obálka Jos. Šíma, překlad K. Teige, 
vyd. o. Štorch-Marien, Praha, 1925, 
edice aventinum, pevná převazba, obálka 
vlepena, 132s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 700 Kč
 (€ 30)

103. Alois Wachsman (1898–1942)
A. Hoffmeister: Podmořské hvězdy
brož, ob. a. Wachsman, vyd. Čin tiskové 
a nakladatelské družstvo československých 
legionářů, Praha, 1933, pův. brož s ob., 
obálka lehce opotřebena, několik uvolněných 
listů, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

104. ladislav Sutnar (1897–1976)
G.B.Shaw - Drobnosti. Výstřižky z novin. 
prohlédnutí Blanco Posneta
kniha, 1933, 19 x 14 cm, Praha, družstevní 
práce, vazba původní, brožovaná, 221 stran, 
ušpiněná, jemně odřená, potrhaná vazba
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 100 Kč
 (€ 5)

105. Karel Havlíček Borovský (1821–1856)
Křest sv. Vladimíra
kniha, 16 x 12 cm, Praha, Vydavatelství 
Volné Myšlenky československé, vazba 
původní, brožovaná, 64 stran, stav dobrý, 
vazba lehce opotřebená, stránky přečnívají 
vazbu, mírně potrhané okraje stránek
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 200 Kč
 (€ 9)

106. Boris Pasternak (1890–1960)
Glejt
kniha, 19 x 13 cm, fotomontážní obálka 
a. Pelc, vyd. s.V.u. Mánes, Praha, 1935, 
závěrečnou pozn. napsal Roman Jakobson, 
brož, 171s., obálka potrhaná, nekteré listy 
uvolněné
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 100 Kč
 (€ 5)

100.

107. Maxence van der Meersch (1907–
1951)
Když sirény umlknou
kniha, 17,5 x 13 cm, autor obálky 
pravděpodobně Jindřich Štýrský 
(nezjištěno), Jos. R. Vilímek, Praha, 1935, 
pův. pevná vazba s obálkou, 272s., dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 200 Kč
 (€ 9)

108. Otakar Mrkvička (1898–1957)
J. K. Jerome - Tři muži ve člunu
kniha, 20 x 13,5 cm, obálka M. Mrkvička, 
vyd, alois srdce, Praha, 1929, původní brož, 
190s., restaurováno
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 100 Kč
 (€ 5)

109. 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
 400 Kč
 (€ 17)

103. 108.
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113. Jaroslav Benda (1882–1970)
Otokar Březina: Stavitelé chrámů
bibliofilie, viněta, titul. list dřevorytem, úprava 
a návrh ob. Jar. benda, vše v kubisticko-
expresivním stylu, 4.sv. ed.básnické spisy, 
vydal spolek výtvar. umělců Mánes, Praha 
1916, 43 s., orig. brož., velmi dobrý stav
lITERaTuRa: Toman: Kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 84-89
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

114. George Maurier (1834–1896)
Trilby
kniha, edice Moderní knihy, překlad J. bartoš, 
vyd. Jos. R. Vilímek, Praha, 1896, pův. pevná 
vazba se zdobením, 470s., zašpiněný hřbet, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

115. Alfons Mucha (1860–1939)
Růžena Jesenská: Ballady a písně
kniha, dvoubarev. titulní list, viněta za titulem 
a nakl. značka a. Mucha, vazba Jos. Pfeiffer, 
51. sv. ed. salonní bibliotéka, vydal Jan otto, 
Praha 1904, pl. zdobená vazba se zlac. 
reliéfní výzdobou a ořízkou, 88s., velmi dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

116. luděk Marold (1865–1898)
Jan Červenka: Písně Závišovy
kniha, clpl. vazba se zlaceným reliéfem, 
písmem, kresba na vazbě a samostatné 
ilustrace v přílohách l. Marold, ilustrace 
v textu Fr. slabý, zlatá ořízka, vazbu provedl 
Jos. Pfeiffer, vydal Jos. R. Vilímek, Praha 
1890, 96 s., prasklá vazba, uvolněné listy, 
desky zašpiněné na hřbetu odřené
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

110. 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
 900 Kč
 (€ 38)

111. 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: Toman: Kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 64, sáňka č. 192
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

112. Jaroslav Benda (1882–1970)
Otokar Březina: Větry od pólů
bibliofilie, viněta, titul. list dřevorytem, úprava 
a návrh ob. Jar. benda, vše v kubisticko-
expresivním stylu, 3.sv. ed.básnické spisy, 
vydal spolek výtvar. umělců Mánes, Praha 
1916, 37 s., orig. brož., drobné skvrny 
na horní části ořízky a papíru, velmi dobrý 
stav
lITERaTuRa: Toman: Kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 84-89
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

117. Pavel Körber (1862–1925)
V. Hálek: Večerní písně
kniha, clpl. nakladatelská vazba se 
černostříbrnou kresbou a zlaceným písmem, 
návrh vazby a portrét autora ve frontispisu 
P. Körber, ilustrace v textu a. liebscher, 
K.V. Muttich, F. slabý, K. Štapfer, J. ulrich 
a P. Körber, stříbrná ořízka, vazbu provedli 
Vilka a Karásek, vydal I.l. Kober, Praha 
1902, 67 s., lehce zašpiněná, v rozích 
a hřbetu odřená vazba, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

118. Viktor Oliva (1861–1928)
Svatopluk Čech: Sníh
kniha, clpl. vazba s kresbou se zlaceným 
písmem, návrh vazby a ilustrace V. oliva, 
zlatá ořízka, vazbu provedl Jos. Pfeiffer, vydal 
F. Topič, Praha 1900, 87 s., vazba místy, 
v rozích a na hřbetu mírně odřená, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

119. Viktor Oliva (1861–1928)
Jan Neruda: Zpěvy páteční
kniha, clpl. nakladatelská vazba s reliéfní 
stříbřenou kresbou a zlaceným písmem, 
návrh vazby a světlotiskové ilustrace V. 
oliva, zlatá ořízka, vazbu provedl Jos. 
Pfeiffer, vydal F. Topič, Praha 1896, 26 s., 
vazba lehce zašpiněná, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 350 Kč
 (€ 15)

114.

5. KRáSNá KNiHA

115. 116.
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120. Viktor Oliva (1861–1928)
Jan Neruda: Písně kosmické
kniha, clpl. nakladatelská vazba s reliéfem, 
zlaceným písmem a ilustrace V. oliva, 
nerudův světlotiskový portrét ve frontispisu, 
vazbu provedl Jos. Pfeiffer, vydal F. Topič, 
Praha 1893, 66 s., lepená předsádka, lehce 
odřené rohy a hřbet jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

121. Viktor Oliva (1861–1928)
Svatopluk Čech: Petrklíče
kniha, clpl. vazba s reliéfem, zlaceným 
písmem a ilustrace V. oliva, zlatá ořízka, 
vazbu provedl Jos. Pfeiffer, vydal F. Topič, 
Praha 1893, 55 s., odřené rohy a hřbet jinak 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

122. Viktor Oliva (1861–1928)
Pestré cesty po Čechách
kniha, clpl. nakladatelská vazba s reliéfem 
a zlaceným písmem, návrh vazby a ilustrace 
V. oliva, zlatá ořízka, vazbu provedl Jos. 
Pfeiffer, vydal F. Topič, Praha 1892, rediguje 
sv. Čech, 183 s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

123. Karolina Pichlerová
Švédové v Praze
kniha, clpl. lipská vazba s nalepenou 
obálkou, překlad boh. Tichý, vydal a. Štorch 
syn, Praha 1894?, 220 s., skvrny na vazbě, 
lehce zkosený hřbet
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

124. Vítězslav Hálek (1835–1874)
Večerní písně
kniha, clpl. nakladatelská vazba 
s stříbřeným reliéfem, ilustrace a. bouda, 
P. Körber, a. liebscher, Fr. slabý, J. ulrich, 
vazbu provedl Jos. Šrámek, vydal I.l. Kober 
Praha před 1901, 67 s., odřený, lehce 
poškozený hřbet, mírně zašlé stránky
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

125. Viktor Oliva (1861–1928)
Svatopluk Čech: Písně otroka
kniha, clpl. nakladatelská vazba s reliéfem 
a zlaceným písmem, návrh vazby V. oliva, 
zlatá ořízka, vazbu provedl Jos. Pfeiffer, 
vydal F. Topič, Praha 1902, 78 s., skvrny 
na vazbě, rohy a hřbet lehce odřený, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

126. Jaroslav Martinec
Básně
kniha, clpl. tzv. lipská vazba se zlaceným 
reliéfem a písmem, zlatá ořízka, vazbu 
provedlo knihařství h. sperling v lipsku, 
(knihaři nejspíš neměli tušení, že 
básníkovo jméno z titulního listu nelze 
použít ve stejném tvaru i na desky), vydal 
dr. Grégr a Ferd. dattel, Praha 1872, 102 
s., naprasklá předsádka, drobné skvrny 
na papíře, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

127. Milan Kundera (1929)
Monology
kniha, ilustrace, vazba a typografie Zdenek 
seydl, vyd. Československý spisovatel, 
Praha, 1965, pův. kožená vazba se 
zlacenou ražbou, 110s., vlastnické razítko 
na titulní straně, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

128. Svatopluk Čech (1846–1908)
Pravý výlet pana Broučka do měsíce
kniha, il. V. oliva, vyd. F. Topič, Praha, 1889, 
druhé vydání, pův. clpl. vazba s ražbou, zlacená 
ořízka, 185s., lehce vybledlý hřbet, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

129. 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)

130. Karel Čapek (1890–1938)
Obyčejný život
kniha, 19 x 13 cm, vydal Fr. borový, Praha 
1934, celokožená zakázková vazba s reliéfně 
tlačenou avantgardní ražbou zdobenou 
zlacením, zlatá ořízka, 215 s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

131. Helena Malířová (1877–1940)
Deset životů
kniha, 21 x 14,5 cm, trojbarevná polokožená 
zakázková vazba, vydal Československý 
spisovatel, Praha 1954, 213 s., drobné 
skvrny na deskách, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

132. Winifred Holtby (1898–1935)
Jižní okres
kniha, 22 x 14,5 cm, celokožená zakázková 
vazba s kresbou na deskách, vydal Fr. Topič, 
Praha 1938, edice Topičovy bílé knihy, 
dřevoryt v titulu c. bouda, 614 s., skvrny 
na ořízce, místy lehce odřená vazba jinak 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

120. 122. 124.
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135. Kristmann Gudmundsson (1901–
1983)
Jitro života
kniha, 21 x 14 cm, položená uměcká vazba 
s ručně malovanými deskami, vydal Ferd. 
holas, Praha 1945, překlad K.V. Rypáček, 
vevázaná ob., 239 s., lehce odřené rohy, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

136. Jan Čep (1902–1973)
Vigilie
kniha, 20,5 x 14 cm, zelená polokožená 
vazba se zlatým písmem, vydal R. Škeřík, 
Praha 1928, 3. sv. edice Plejada, Ex. 
333/350, na Japan banzay, vevázaná ob., 
91 s., ochranné pouzdro, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

137. Jan Konůpek (1883–1950)
Gustave Flaubert: Smarh
kniha, 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)

138. 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: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

133. Gunnar Gunnarsson (1889–1975)
Brandur z Bjargu
kniha, 22 x 14,5 cm, dvoubarevná 
polokožená umělecká vazba s malbou 
na deskách, modrá ořízka, dřevoryt v titulu 
c. bouda, vydal Fr. Topič, Praha 1946, 1. 
vydání, edice Topičovy bílé knihy, 256 s., 
ochranné pouzdro - potrhané, lepené, velmi 
dobrý stav knihy
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

134. Karel Václav Rais (1859–1926)
Zapadlí vlastenci
kniha, 21 x 14 cm, trojbarevná položená 
uměcká vazba s ručně malovanými deskami, 
vydal orbis, Praha 1951, 400 s., ochranné 
pouzdro, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

133. 134. 135.

136. 137. 138.
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139. 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)

140. Jan Konůpek (1883–1950)
Fr. Villon: Závěť mistra Villona...
bibliofilie, lept ve frontispisu J. Konůpek, 
vysázel, vytiskl a vydal Jaroslav Picka, 
Praha 1943, ex. 45/45, brož, ruční papír, 
47s, desky drobně poškozené, velmi dobrý 
stav
lITERaTuRa: sáňka č. 7205
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

141. 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)

142. Jan Konůpek (1883–1950)
Paul Verlaine: Sonety
bibliofilie, mědirytina proti titulu J. Konůpek, 
přeložil P. Parma, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1946, volné listy v deskách, 
16s., ruční papír, velmi dobrý stav, 
na deskách drobné nečistoty
lITERaTuRa: sáňka č. 7187
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

142.

143. Cyril Bouda (1901–1984)
Fr. Halas: Mladé ženy
bibliofilie, sign. mědiryt ve frontispisu c. 
bouda, bez nakl. dat a bez tiráže, vytiskl 
a vydal Jaroslav Picka, Praha 1950, volné 
listy v deskách, nestr. (24s.), velmi dobrý 
stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6001
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

144. Jan Konůpek (1883–1950)
Prospekt retrospekt
volné listy, il. Jan Konůpek, vyd. Jaroslav 
Picka, Praha, 1946, složky volně vložené 
do obálky, 26s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

143. 144.

139. 140. 141.

6. 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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148. Karel Teige (1900–1951)
Vítězslav Nezval: Abeceda - cyklus básní 
s tanečními kompozicemi Milči Mayerové
bibliofilie, fotomontáže, typografická úprava 
a návrh obálky K. Teige, fotografie K. 
Paspa, tisk Česká grafická unie a. s., vydal 
J. otto, Praha 1926 , původní brožovaná 
vazba, kultovní kniha českého poetismu 
soubor krátkých básní na jednotlivá 
písmena abecedy, vycházejících z asociací, 
jež v autorovi písmena vyvolávají, ať 
už po stránce vizuální (typografické), 
nebo zvukové konstruktivistický výtvarný 
doprovod Karla Teigeho tvoří montáže 
Paspových fotografií tanečních kreací, 
doplněné na bílé ploše výraznými černými 
pásy, kniha je považována za nejčistší projev 
avantgardních myšlenek sdružení devětsil,
lITERaTuRa: Z.Primus: Tchechische 
avantgarde, 155-162 obr.
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 25 000 Kč
 (€ 1042)

149. Josef Šíma (1891–1971)
louis Delluc: lidé z baru
bibliofilie, ručně kolorované přednostní 
vydání, všechny ilustrace ručně koloroval 
Josef Šíma, podpis na patitulu, kolorovaná 
značka edice na titulu, na předním patitulu 
podpis Šímův, 32 ručně akvarelem 
kolorovaných Šímových ilustrací (z toho 
deset celostránkových). Původní s Šímovou 
ilustrací na přední straně ,vydal ot. Štorch-
Marien , Praha 1926, orig. brož s pap. ob., 
ex. 16/30, francouzský ruční papír Papier 
d´algrée, obálka při krajích poškozená 
a zašlá, vnitřek ve výborném stavu
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 45 000 Kč
 (€ 1875)

145. Václav Zykmund (1914–1984)
Květiny a zvony
bibliofilie, cyklus dvanácti suchých jehel 
a rytin Václava Zykmunda byl vytištěn 
v listopadu 1942 v brně, v patnácti 
číslovaných a autorem podepsaných 
výtiscích, grafické listy vytiskl Frant. henich, 
tento výtisk má číslo 2., v originálním 
přebalu, v dobovém stavu
 120 000 Kč
 (€ 5000)

146. Václav Zykmund (1914–1984)
C. J. Weber: Fragment mého života
bibliofilie, 3x lept v příloze, lept na obálce, 
úprava V. Zykmund, tisk M. Pegrassi, vydal 
snKlhu, Praha 1958, volné listy v deskách, 
79 s., losinský ruční papír, obálka drobné 
nečistoty při krajích, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: bubla 7244
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

147. Bohuslav Reynek (1892–1971)
Pietá
bibliofilie, sign. lept b. Reynek (10,2 x 7,2cm) 
ve frontispisu, vyd. Zdeněk řezníček, 
Kroměříž, 1940 (sáňka uvádí 1941), ed. 
Magnificat, tisk grafického listu alessandro 
de Pian, 200 výtisků, pův. brož, 56s., několik 
uvolněných archů, drobně opotřebená ob., 
velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka: 4689
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 27 000 Kč
 (€ 1125)

150. Josef Šíma (1891–1971)
Ot. Štorch-Marien: Venuše s červenou pa-
rukou
bibliofilie, mysterium - revue o 14. 
zastaveních, doprovázeno 14 figurálními 
celostr. kresbami J. Šímy, úprava V.h. 
brunner, tisk obzina Vyškov, 116 sv. ed. 
aventinum, vydal ot. Štorch-Marien, Praha 
1925, ex. 420/600, pův. brož., ruční papír 
ullersdorf, nestr., velmi dobrý stav, skvrny 
na papíře
lITERaTuRa: sáňka č.1114
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 800 Kč
 (€ 117)

151. Karel Demel (1942)
Jacques Brel: deset grafických listů 
na motivy písní francouzského šansoni-
éra
bibliofilie, 10x kombinovaná technika, 
všechny listy signovány tužkou K. 
demel a číslovány XXVIII/lXX, vydala 
lyra Pragensis, Praha 1991, volné listy 
v originálních sametových deskách, na dvou 
listech v rohu a deskách vodní skvrna
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 25 000 Kč
 (€ 1042)

152. Jan Jedlička (1944)
Krajiny Paesaggi landschaften 1986-95
bibliofilie, 7x různá technika - akvatinta, 
mezzotinta, lept, spitbite (štětcová akvatinta), 
všechny listy číslovány a signovány autorem, 
titulní, úvodní a závěrečný list, podpis v tiráži 
a tisk na vlastním lisu Jan Jedlička, text 
bodoni antiqua tiskla stamperia Valdonega 
Verona, vydal nákladem vlastním, Praha 
1995, ex. 15/18, celkem 25 tisků vč. 
autorských, volné listy v originální kartonové 
kazetě s barevnou vinětou a tlačeným 
názvem v pouzdře fy. InGREs FabRIano, 
ruční papír, uloženo v krabici, intaktní stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 45 000 Kč
 (€ 1875)

148.147,

7. bibliofilie
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153. 155.

153. Jiří Suchý (1931)
Černá vzducholoď
bibliofilie, 4x sign. litografie a samotná 
poéma J. suchý, vyd. Teapot, Praha, 2014, 
ex. 33/120, ed. bonaventura, sv. 1., litografie 
vytiskl Martin bouda, pův. koptská vazba 
s ochranným pouzdrem, 81s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 15 000 Kč
 (€ 625)

154. Josef Váchal (1884–1969)
Otokar Březina: Ruce
bibliofilie, 35x čb. dřevoryt J. Váchal, vyd. 
ElK, Praha, 1946, suchá pečeť v tiráži, 
volné listy v papírové obálce, 64s., lehce 
vybledlý hřbet, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

155. Josef Váchal (1884–1969)
Jakub Deml: Hrad smrti
bibliofilie, 11x bar. dřevoryt J. Váchal, podpis 
a věnování J. demla, vl. nákladem, Praha, 
1912, pův. brož s obálkou, na přední straně 
obálky uprostřed dřevoryt se jménem autora 
a názvem, 51s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 18 000 Kč
 (€ 750)

156. Josef Váchal (1884–1969)
Anna Kateřina Emmerichová: Hora Pro-
roků
bibliofilie, 32 drobných dřevorytů v textu, 
titulní list, 6 celostránkových dřevorytů, 
frontispis a vazba J. Váchal, přeložil a vydal 
Jakub deml, Praha 1912, 300 exl. na imitaci 
japanu, tisk Grafie, 30 s., brož., obálka 
při okrajích poškozená, drobné skvrny 
na papíře, dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka 199
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 8 500 Kč
 (€ 355)

157. Josef Váchal (1884–1969)
Ex libris Jičín
volné listy, 4x dřevoryt J. Váchal, 2x dřevoryt 
a. Macková, 4x dřevoryt K. Vik, tištěno 
z původních štočků, textová část, vyd. 
spolek sběratelů a přátel exlibris, Jičín, 
1993, nákl. 300 výtisků, volné listy v obálce, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

158. Josef Váchal (1884–1969)
Otokar Březina: Ruce
bibliofilie, 27 x 20 cm, 13 barev. dřevorytů 
J. Váchal, značeno v tisku, tisk F.J. Müller, 
vydal ElK, Praha 1943, volné listy v polopl. 
deskách, ed. Ráj knihomilů, ruční papír, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 25 000 Kč
 (€ 1042)

159. 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)

160. 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
 1 600 Kč
 (€ 67)

161. 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)
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162. Jan Zrzavý (1890–1977)
Dílo Jana Zrzavého 1906 - 1940
kniha, sign. litografie J. Zrzavý (Zátiší 
s loděmi, vázami a jablky, 1941; 18:25 cm; 
dvořák, č. soup. 23), soubor obrazů, 
kreseb a inscenací ve výběru Karla Šourka 
uvedených texty Giorgio de chirico, 
Vincence Kramáře, Jana Mukařovského, 
Viktora nikodema, Ferdinanda Pujmana, 
Františka X. Šaldy, Karla Šourka a Karla 
Teige, vydala umělecká beseda a družstevní 
práce, Praha 1941, clpl. vazba bez obálky, 
na hřbetu vazba zašpiněná, při okrajích 
lehce poškozená, jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 19 000 Kč
 (€ 792)

163. Jiří John (1923–1972)
Karel Toman: Měsíce
bibliofilie, 4x orig. sign. suchá jehla J. John, 
úprava J. schmidt, tisk M. a P. dřímalovi, 3. 
svazek edice blíženci, vydala Mladá fronta, 
Praha 1970, volné listy v obálce a to vše 
v ochranných papírových deskách, nestr., 
ex. 136/300, ruční papír, slepotiskové razítko 
na patitulu, vyražený reliéf na deskách, 
ochranné desky zašlé, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka 7127
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 15 000 Kč
 (€ 625)

164. Zdeněk Sklenář (1910–1986)
Pocta Arcimboldovi
bibliofilie, 5x orig. sign. litografie a úprava 
Zd. sklenář, tisk Jos. hrachovec, doslov 
P. Preiss, překlad veršů M. Míčko, 2. sv. 
edice blíženci, vydala Mladá fronta, Praha 
1969, volné listy v deskách, ex. 120/300, 
nestr., losinský ruční papír, velmi dobrý stav, 
desky lehce zašlé
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 28 000 Kč
 (€ 1167)

166.164.

165. Rudolf Kremlička (1886–1932)
Karel Kappstein: umělecká litografie
bibliofilie, 10 orig. litografií a obálka R. 
Kremlička, dodatky Rud. žaloudek, tisk Kryl 
a scotti, vydal lud. bradáč, Praha 1921, 
pův. brož, Ex. 282/500,40s. + přílohy, obálka 
trochu zašlá a při krajích potrhaná, velmi 
dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 59
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 12 000 Kč
 (€ 500)

166. Josef Čapek (1887–1945)
S.K. Neumann: Horký van
bibliofilie, dvoubarev. litografie ve frontispisu, 
4x předsádka linorytem a dvoubarevný 
linoryt na na přední a zadní straně desek 
Jos. Čapek, XIII. sv. Edice Vybraných 
knih, vydal ludvík bradáč, Praha 1918, 
orig. kartonová vazba, 39s., hřbet místy 
poškozený, desky při horním krajích mírně 
zašpiněné, předsádky čisté, lito bez vady, 
vnitřek velmi dobrý
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 4 500 Kč
 (€ 188)

167. Josef Čapek (1887–1945)
Apollinaire: Pásmo
bibliofilie, 15 linořezů Josefa Čapka (jeden 
linořez na obálce, jeden na titulním listu, 
13 linořezů v textu) , vydal Fr. borový, 
Praha 1919 jeden na titulním listě; dva 
celostr., jedenáct v textu z nichž je šest 
půlstrankových a jeden na obálce Pásmo 
s 12 Čapkovými linoryty vyšlo nejdříve 
6. února 1919 v časopise Červen, toto 1. 
knižní vydání s 15 linoryty bylo vydáno 
v dubnu 1919, 16 s., brož, obálka při okrajích 
poškozená, vzadu přeložená, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 18 000 Kč
 (€ 750)

168. Albín Brunovský (1935–1997)
J. Šimonovič: O srdcích
bibliofilie, tři litografie a. brunovský, grafická 
úprava l. Krátký, verše K. Šiktanc, vydala 
Mladá fronta, Praha 1970, 4. svazek edice 
blíženci, Ex. 103/300, na ručním papíře 
losín, nestr., nerozřezáno, volné listy 
v papírovém přebalu, ochranné pouzdro, 
drobné skvrny na obálce, pouzdro při 
okrajích odřené jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 18 000 Kč
 (€ 750)

169. 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
 1 500 Kč
 (€ 63)

170. 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
 1 500 Kč
 (€ 63)
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175.172.

171. 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)

172. 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)

173. 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
 15 000 Kč
 (€ 625)

174. Petr lazarov (1958)
Aiónia maché
bibliofilie se třemi původními dřevoryty, 2012, 
44,5 x 29,5 cm, vše sign. du P. lazarov, 
5/100, 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. 
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.
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 10 000 Kč
 (€ 417)

175. 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: mědirytina, 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: mědirytina, 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)

176. Michael Rittstein (1949)
Desatero
soubor 10 litografií, 1975 - 1985, 20,5 x 
13,5 cm, sign. Pd M. Rittsttein 86, Edice 
biblos, sv. 17, soubor grafických listů 
Michaela Rittsteina pro své přátelé připravili 
J. Runštuk a K. žižkovský
 10 000 Kč
 (€ 417)

177. Vladimír Komárek (1928–2002)
Jaroslav Seifert: Bombardování města 
Kralup
bibliofilie, 7x suchá jehla, ilustrace v textu 
a podpis v tiráži V. Komárek, vytiskl a vydal 
Jan Mauler, 1982, ex. 12/30, ruční papír, 
nestr., lehce zašpiněná obálka, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 800 Kč
 (€ 159)

178. ludmila Jiřincová (1912–1994)
W. Shakespeare: Sonety
bibliofilie, 5x sign. litografie l. Jiřincová, vyd. 
lyra Pragensis, supraphon, Praha 1987, ex. 
6/200, volné listy s obálkou, 29 s., papír van 
Gelder, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 4 500 Kč
 (€ 188)

179. František Kobliha (1877–1962)
Petr Bezruč: Stužkonoska modrá
bibliofilie, 18x sign. dřevoryt a viněta Fr. 
Kobliha, podpis P. bezruče na patitulu, vyd. 
František alex, 1957, ex. 93/100, volné listy 
v obálce, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)
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184. Vladimír Komárek (1928–2002)
K.H. Mácha: Máj
bibliofilie, 7x signovanými suchými jehlami, 
obálka reliéfní tisk V. Komárek, úprava l. 
Rusek, suché jehly vytiskl J. Mauler, vyd. 
PnP a spolek českých bibliofilů, Praha 
1981, ex. 170 , ruční velkolosinský papír, 
volné listy v pův. obálce, ochr. pouzdro, 
výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 7 000 Kč
 (€ 292)

185. Josef Hodek (1888–1973)
Karlo Vokáč: Odlet vlaštovek
bibliofilie, 2x sign. čtyřbarev. dřevoryt Jos. 
hodek, podpis na patitulu K. Vokáč, vydal 
Kroužek bibliofilů a přátel grafiky v Plzni, 
1930, volné listy v deskách, ex. 11/100, 11s., 
papír Zanders, velmi dobrý stav, desky místy 
vyšisované a při krajích drobně opotřebené
lITERaTuRa: sáňka č. 5330
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

186. Václav Sivko (1923–1974)
M. Pujmanová - Zpěv o Praze, ten nikdy 
nedozní
bibliofilie, 4x dvoubarev. litografie V. sivko, 
tisk Jos. hrachovec, úprava Jan Wild, 
vydala Mladá fronta, Praha 1959, volné listy 
v deskách, ruční papír, nestr., velmi dobrý 
stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6818
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

187. Eva Bednářová (1937–1986)
ivan Sergejevič Turgeněv: Přízraky
bibliofilie, pět leptů a podpis v tiráži E. 
bednářová, úprava J. Šváb, překlad J. 
hulák, 9 sv. edice blíženci, vydala Mladá 
fronta, Praha 1978, pův. brož., ex. 99/300, 48 
s., losinský ruční papír, ochranné pouzdro, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 4 500 Kč
 (€ 188)

180. Josef Čapek (1887–1945)
Konst. Biebl: Zlatými řetězy
bibliofilie, obálka dvoubarev. linoryt , 
nakladatelská značka a 3 celostr. přílohy 
linorytem J. Čapek, vydal Čin, Praha 1926, 
nízké číslo výtisku, ex. 23, 48 s., brož, místy 
poškozený hřbet, při okrajích poškozená 
obálka, lehce zašpiněno, dobrý stav
lITERaTuRa: Pomajzlová: 2010, č. 189
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

181. Michael Rittstein (1949)
H.H. Ewers: Srdce králů
bibliofilie, 3x bar. sign. litografie a ob. M. 
Rittstein, 1. sv. edice Topas, vyd. Trigon, 
Praha 1991, brož, ex. a/3, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 500 Kč
 (€ 146)

182. Skupina Ra
Roztrhané panenky - sborník
bibliofilie, text a podpis Zdeněk lorenc, 
básně a podpisy ludvík Kundera, 
podepsané grafické listy J. Istler, o. 
Mizera, M. Miškovská, soukromý tisk, 1942 
(antedatováno 1937), ex. 12/45, kroužková 
vazba, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 9 000 Kč
 (€ 375)

183. Salvador Dalí (1904–1989)
Hommage á Meissonier
bibliofilie, 4x barev. litografie a obálka s. 
dalí, katalog výstavy, vydal hotel Meurice, 
Praha 1967, obálka na hřbetu poškozená, 
při okrajích odřená, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 500 Kč
 (€ 146)

188. Otakar Kubín (Coubine) (1883–1969)
Émile Godefroy: list o neštěstí
bibliofilie, 3x orig. sign. celostr. lepty (Job, 
oidipus, Theseus) otakar Kubín, úprava, 
tisk na ručním lisu a podpis v tiráži F.J. 
Müller, tisk leptů J. Štenc, 1. sv. edice lis 
knihomilův (prosa), vydal F.J. Müller, Praha 
1934, ex. 98/100, nestr. (18), japonský papír, 
velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 3172, siblík: otakar 
Kubín - coubine (soupis grafického díla) 
č.112, s. 186
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 5 000 Kč
 (€ 209)

189. František Kobliha (1877–1962)
Ant. Bebr: Vítězné oblouky a slepé uličky
bibliofilie, 7x sign. suchá jehla a signet 
a viněta v titulu dřevorytem, monogram 
v tiráži, úprava Fr. Kobliha, podpis autora 
na patitulu, 10 tisk, vydal Fr. Kobliha, Praha 
1930, pův. brož s ob., ex. 13/77, císařský 
japan, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 7 000 Kč
 (€ 292)

180,. 181. 182.

186.
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192.190.

190. Různí autoři
John lennon
bibliofilie, 1992, 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)

191. Karel Svolinský (1896–1986)
Z korespondence Bedřicha Smetany
bibliofilie, 3x mědirytina a podp. v tiráži K. 
svolinský, vyd. supraphon, Praha, 1973, ex. 
115/200 na ručním papíře z Velkých losin, 
ed. lyra Pragensis, polokožená vazba 
(Tomos) v ochranném pouzdře, intaktní stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

192. Petr Melan (1947)
Z korespondence Antonína Dvořáka
bibliofilie, 4x sign. komb. technika P. Melan, 
vyd. supraphon, Praha, 1983, ex. 2/200 
na ručním papíře z Velkých losin., ed. lyra 
Pragensis, pův. clkž. vazba (Tomos), 40s., 
intaktní stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 900 Kč
 (€ 38)

193. ladislav Kuklík (1947)
William Shakespeare: Sonet šedesátý 
šestý a stý dvacátý devátý
bibliofilie, 3x sign. bar. kombin. technika l. 
Kuklík, vyd. nadace lyra Pragensis, Praha, 
1992, ex. 32/200 na ručním papíře z Velkých 
losin, pův. clkž. vazba, 54s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

194. Oldřich Kulhánek (1940–2013)
Rudolf Matys: Před Ortenovým rodným 
domem
bibliofilie, sign. litografie ve frontispisu o. 
Kulhánek, vyd. nadace lyra Pragensis, 
Praha, 1995, ex. 24/200 na papíru hollar, 
pův. sešit, 17s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

195. Jiří Trnka (1912–1969)
V. Nezval: Fantastická symfonie
bibliofilie, 5x litografie J. Trnka (8,4 x 12cm), 
vyd. PnP, Praha, 1963, 500 výtisků, pův. 
obs. litografií šest, u tohoto exempláře první 
litografie (první arch s předsádkou) chybí, 
volné archy v pův. ob., 51s. + doslov J. 
žantovský, archy ve velmi dobrém stavu, ob. 
zažloutlá a v přehybech mírně natržená
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

196. Gianfranco Sanguinetti (1948)
Kundička včera a dnes
bibliofilie, autorský exemplář s věnováním 
autora v přední tiráži, ve frontispisu 
repdorukce leptu Jasona Rhoadese, vyd. 
jako soukromý tisk, Praha, 2006, 333 
exemplářů, pův. brož, 99s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

197. František Kupka (1871–1957)
Tvoření v umění výtvarném
kniha, obálka, tit. list a frontispis Fr. Kupka, 
vyd. sVu Mánes, Praha, 1923, první vydání, 
pův. brož, 210s., restaurováno - nová ořízka 
listů, sešito do pův. ob., lehce ušpiněná a při 
okrajích mírně pomačkaná ob., jinak velmi 
dobrý, krásný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

198. Adolf Jelínek Alex (1890–1957)
Dva falešné obrázky
bibliofilie, 2x lept a podpis na předsádce a.J. 
alex, vyd. edice Equiria, Praha, 1937, pův. 
svázané archy v ob., 27s., při horním okraji 
vyspravená obálka, krásný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 200 Kč
 (€ 9)

199. Ferdinand Staeger (1880–1976)
E. Mörike: Mozart auf der Reise nach Prag
bibliofilie, 5x mědirytina F. staeger, 
na předsádce vepsáno věnování Josefu 
hodkovi (něm.), vyd. hermann a. 
Wiechmann, München, 1919, plp. převazba, 
140s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

200. Zdeněk Neubauer (1942–2016)
Golem a jiná vyprávění o symbolech 
a podivuhodných setkáních
bibliofilie, inicály a ilustrace linorytem M. 
svoboda, vyd. Malvern, Praha, 1998, ex. 
210/700, pův. karton. vazba, 101s., zažloutlé 
okraje, jinak velmi dobře zachováno
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 600 Kč
 (€ 25)
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206. 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
 900 Kč
 (€ 38)

207. 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
 600 Kč
 (€ 25)

208. 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
 600 Kč
 (€ 25)

209. Josef lada (1887–1957)
Pohádky Vlasty Buriana
kniha, il. Josef lada, autoři: E. Šimáček a J. 
Škrdlant, vyd. nakladatelství Pokrok, Praha, 
1927, pův. pevná vazba, 61s., obrázky 
vybarvené obyčejnou tužkou, většina 
vygumována, jinak dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

210. Josef lada (1887–1957)
Na pouti
leporelo, vzácně se objevující leporelo, 20x 
il. Josef lada, vyd. Karel synek, Praha, 
verše Václav řezáč, kniha poškozena, 
místy opravováno lepící páskou
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

211. lucie Rašková
Polosvěty
bibliofilie, 40 x 31,5 cm, 8x sign. měkký kryt 
a suchá jehla l. Rašková, vyd. Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová, Praha, 1995, ex.: 
7/50, podpis s tiráži, podpis s věnováním 
na titulním listě, volné listy v obálce, výborný 
stav, lehce opotřebená obálka
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

212. Alois Moravec (1899–1987)
Polní práce, Spánek, Polední odpočinek, 
Pradleny
3x litografie, 1x linoryt, 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
 500 Kč
 (€ 21)

213. Jan Konůpek (1883–1950)
Olřich Novotný: Beata
bibliofilie, 2x se opakující linoryt na obálce 
a titulní straně a linoryt v tiráži J. Konůpek, 
vyd. vl. nákladem, Praha, 1912, č. výtisk, 
ex.: 99/220, pův. broř s obálkou, 50s., lehce 
natržený hřbet ve spodní části, dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka arno, České 
bibliofilské tisky, str. 35, č. 100
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

214. Karel Tondl (1893–1980)
Karel Hynek Mácha: Marinka
kniha, dřevoryty vyzdobil K. Tondl, text 
revidoval dr. Fr. Frčma, vydal s.Č.u.G. 
hollar, Praha 1925, Ex. 155/300, na ručním 
papíře umbria, 46 s., polopergamenová 
vazba, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

209.201.

201. Zdeněk Sklenář (1910–1986)
Fr. Hrubín: Černá denice
bibliofilie, 2x litografie Zd. sklenář, vyd. Čs. 
spisovatel, Praha, 1968, upr. o. hlavsa, brož 
s obálkou, nestr., drobné trhlinky při hřbetu, 
skvrna na obálce 2 cm, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

202. Rastislav Michal (1936)
Praha
bibliofilie, 10x sign. dřevoryt R. Michal, r. 
1968, ex.: 90/150, volné listy v obálce, lehce 
opotřebená obálka, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

203. 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
 200 Kč
 (€ 9)

204. 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
 400 Kč
 (€ 17)

205. 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
 300 Kč
 (€ 13)
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215. Jaroslav Dobrovolský (1895–1942)
Hodonín
20x dřevoryt, 43,3 x 30,7 cm, vše sign. 
Pd Jardobrovolský, 10/10, Jaroslav 
dobrovolský (1895-1942): hodonín. Rodiště 
prvního našeho presidenta T. G. Masaryka, 
1930. cyklus 20 krásných barevných 
a černobílých dřevorytů, které vytvořil 
autor narozený v od hodonína nedalekých 
lužicích; s úvodním textem a vlastnoručním 
podpisem dr. Jana herbena. Vydal autor 
vlastním nákladem r. 1930 tiskem V. chlandy 
v břeclavi. Všechny listy sign. tužkou. Jedná 
se o jeden z pouhých deseti exemplářů 
pořízených na pravém ručním papíře, 
kompletní, v původním kartonovém přebalu
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 4 500 Kč
 (€ 188)

216. Vojtěch Sedláček (1892–1973)
Žně
volné listy, 8 původních litografií z 15 V. 
sedláček, vyd. jako soukromý tisk státní 
grafická škola, Praha, 1936, text Jan Čep, 
úprava l. sutnar, volné listy v obálce, 
textová část, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

217. Bohumil Krs (1890–1962)
Závišova milostná píseň
brož, sign. litografie na titulním listu, 3 
celostr. lit. b. Krs, drobné lit. v textu, vyd.ke 
sjezdu bibliofilů, Moravská ostrava, 1931, 
pův. brož, nestr., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

218. Minka Podhajská (1881–1963)
Měsíce
volné listy, 12 původních barevných 
dřevorytů, 6 čb. dřevorytů znázorňujících 
znamení zvěrokruhu, podpis autorky pod 
titulní dřevorytovou vinětou na titl. straně 
textové části, vyd. Jos. hladký, Praha, 
podpis autorky v tiráži, vročení 1919, ex.: 
84/200, 18 volných listů, textový dvojlist 
v kart. deskách, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 8 000 Kč
 (€ 334)

219. Josef Hodek (1888–1973)
Fr. Sušil: Odběhlá matka
bibliofilie, bar. sign. dřevoryt J. hodek, vyd. 
Klub přátel umění, uh. hradiště, 1930, ex.: 
31/250, pův. brož, 12s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

220. Marie Čermínová Toyen (1902–1980)
K. H. Mácha: Máj
kniha, 4 celostr. ilustrace Toyen, značeno 
ld v tisku, vyd. družstevní práce, Praha, 
1936, pův. clpl. vazba, 69s., vazba lehce 
zašpiněna, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

221. Jan Konůpek (1883–1950)
Dvanáct titulních kreseb Jana Konůpka
tisk, volné listy, podpis J. Konůpka v tiráži, 
předmluva M. novotný, upravil J. solar, vyd. 
státní grafická škola, Praha, 1939, volné 
listy v obálce, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

220.216.

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

223. Jan Černoš (1982)
Christos Giannakos: Mořské panny
bibliofilie, 2011, 34 x 25 cm, vše sign. Pd 
Jan Černoš, 68/100, 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
 3750 Kč
 (€ 157)

224. Helmut Maletzke (1920–2017)
Küstenlandschaft
bibliofilie s 5-ti serigrafiemi, 20,5 x 30,5 cm, 
vše signováno, volné listy v papírovém obalu
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 200 Kč
 (€ 9)

225. 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
 100 Kč
 (€ 5)
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230. Více autorů
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
 1 000 Kč
 (€ 42)

231. 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
 800 Kč
 (€ 34)

232. Různí autoři
Hory a řeky v Československu
soubor 15 grafických tisků, 1932, vše sign., 
a.J. alex, G. angyal, c. bouda, P. dillinger, 
h. hönich, a. Majer, a. nauman, W. nowak, 
V. silovský, V. stretti, a. Moravec, T. F. 
Šimon, M. Švabinský, K. Vik, J.c. Vondrouš, 
vydalo státní nakladatelství v Praze, 1932 
v nákladu 400 výtisků, lehce zažloutlý papír, 
na papíře skvrny, obálka poškozena
 10 000 Kč
 (€ 417)

233. 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)

226. 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 obálka 
jinak dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

227. 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
 800 Kč
 (€ 34)

228. 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)

229. 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)

234. 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)

235. Hugo Gellert (1892–1985)
Century of the common man
3 x serigrafie, 1943, 51 x 40,5 cm, jednotlivé 
listy signovány, Two speeches by henry 
a, Wallace Vice-President of the united 
states, silk screen prints by hugo Gellert, 
International workers order new york, 
velikost tisků 38,6 x 33, volné listy, soubor 
není kompletní, na papíře místy skvrnky, 
mírně zašpiněný přebal
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 10 000 Kč
 (€ 417)

236. 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)

235.232.
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242.238.

237. 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)

238. 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)

239. Karel Svolinský (1896–1986)
Jaroslav Seifert: Tři romance o víně
bibliofilie se čtyřmi původními suchými 
jehlami, 19 x 12 cm, 60/200, Vytiskl V. 
bujárek, Praha 1956, druhý svazek edice 
Kamej, 56 str. Tištěno na chamois ručním 
velínu. 4 suché jehly a ilustrace K. svolinský. 
s podpisy autora a ilustrátora v tiráži. Volné 
dvoulisty v pův. pap. obálce.
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

240. Mikoláš Axmann (1955)
Walt Whitman: Čtyři básně ze sbírky 
Stébla trávy
bibliofilie s 9 původními lepty, 1981, 35 x 
50,5 cm, sign. na titulním listu s věnováním 
M. axmann 1985, 8/15, osmi lepty (+jeden 
na titulním listu) ve formátu 24,5 x 23 cm 
doprovodil Mikoláš axmann, Praha 1981, 15 
výtisků vydáno vlastním nákladem, z nichž 
tento má číslo 8, volné listy v původním 
kartonovém přebalu
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

241. František Muzika (1900–1974)
F. Šmejkal: František Muzika
kniha, 30,5 x 23,5 cm, originální linoryt - 
larva I., vyd. odeon, Praha, 1966, clpl. 
vazba bez obálky, 240s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

242. Jiří Neuwirt (1948)
Marginálie
bibliofilie, 1x sign. lept, vyd. vl. nákladem, 
2015, ex.: 3/50, pův. sešit v obálce, výborný 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

243. Jiří Neuwirt (1948)
K. H. Mácha: Máj
bibliofilie, 5x sign. a č. linoryt, vyd. J. neuwirt 
a Trio studio, ex.: 9/20, podpis autora v tiráži, 
pův. polokožená vazba v kart. pouzdru 
s reliéfem, 48s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

244. Ernst Weiers (1909–1978)
Katalog k výstavě s přiloženými litogra-
fiemi
katalog se dvěma litografiemi, 38,5 x 25,8 cm
 1 000 Kč
 (€ 42)

245. Viktor Oliva (1861–1928)
luděk Marold - Album Zlaté Prahy
kniha, 41,5 x 29 cm, druhé rozmnožené 
vydání, Prémie Zlaté Prahy, nákladem J. 
otty v Praze
 1 500 Kč
 (€ 63)

246. Marian Váross (1923–1988)
Martin Benka
kniha, 1952, 23 x 17,4 cm, vydalo výtvarné 
nakladatelství Tvar, bratislava, první vydání 
1952, vzadu razítko Josef Ritter- Tcherv
PRoVEnIEncE: původně v majetku 
Williama Rittera
 1 000 Kč
 (€ 42)

247. Vladimír Komárek (1928–2002)
Malíři Vladimíru Komárkovi
bibliofilie, 1980, 30 x 14 cm, sign. V. Komárek, 
č. 90, soubor básní a dopisů věnovaných 
malíři Vladimíru Komárkovi, deseti dřevoryty 
vyzdobil Vladimír Komárek
 1 000 Kč
 (€ 42)

248. Různí autoři
Vladimír Boudník 70
bibliofile, 4 x grafický list, 1994, 32 x 23 cm, 
vše signováno, K nedožitým sedmdesátinám 
Vladimíra boudníka připravili antonín 
hartmann (text), dalibor chatrný, Jan 
Koblasa, Jiří Kolář, lubomír Přibyl, Zbyšek 
sion (grafické listy) a Ivana hrdina (redakce). 
Vyšlo v počtu 200 číslovaných výtisků. Tento 
má číslo 53. uloženo v pevný deskách.
 10 000 Kč
 (€ 417)

249. Helena Čápová (1956–2019)
Nejlepší mužskej na světě - Jiří Voskovec, 
Jan Werich
bibliofilie, 5 x lept, uloženo v pevných 
deskách, 1990, rozměr bibliofilie a4 cm, 
vše signováno, 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 66.
 1 500 Kč
 (€ 63)
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250. Různí autoři
Vladimír Boudník 70
bibliofilie, 1994, 32 x 23 cm, vše signováno, 
K nedožitým sedmdesátinám Vladimíra 
boudníka připravili antonín hartmann 
(text), dalibor chatrný, Jan Koblasa, 
lubomír Přibyl, Zbyšek sion (grafické listy) 
a Ivana hrdina (redakce). Vyšlo v počtu 
200 číslovaných výtisků. Tento soubor č.77 
neobsahuje desky a grafický list J. Koláře.
 6 000 Kč
 (€ 250)

251. Stanislav K. Neumann (1875–1947)
Chvála nahoty
bibliofilie, 1x signovaná mědirytina od Karla 
Zemana, vydal svaz českých dramatických 
umělců supraphon v roce 1982, ku 
příležotosti celostátní přehlídky uměleckého 
přednesu neumannovy Poděbrady. Vydáno 
200 číslováných výtisků na ručním papíře 
z Velkých losin, tento má č. 141. uloženo 
v papírovém obalu. obal zašpiňen, 7,5 x 
7,5 cm
 100 Kč
 (€ 5)

252. Jiří Anderle (1936)
Josef Topol 65
bibliofilie, 1x signovaný grafický list J. 
anderle, u příležtosti pětašedesátých 
narozenin J. Topola, vydal Z. Šíma 
a P. Mach, náklad 100 číslovancýh ks, tento 
má č. 47/100, velikost a4; zadní strana obalu 
lehce ušpiněna
 1 800 Kč
 (€ 75)

253. Pavel Sukdolák (1925–2022)
23. září 1901- 10. ledna 1986
bibliofilie, 1x signovaný grafický list 
P. sukdolák, 1x fotografie J. seiferta, 
u příležtosti stých narozenin J. seiferta, vydal 
Z. Šíma a P. Mach, autor fotografie J.seiferta 
je K. Kestner náklad 120 číslovancýh ks, 
tento má č. 16/100, velikost a4
 800 Kč
 (€ 34)

257.255.

254. Josef istler (1919–2000)
Vít Obrtel: Dvanáct textů
bibliofilie, 4 x lept J. Istlera, grafická úprava 
c. Istlerová, doslov R. Matys, k vydání 
připravil F. Janás, ex. 37/60
 3 500 Kč
 (€ 146)

255. Jindřich Pileček (1944–2002)
12 leptů Jindřicha Pilečka
bibliofilie, vydáno v Moravské Třebové roku 
1987 v nákladu 100 číslovaných listů, tento 
má číslo 43, formát a4
 2 500 Kč
 (€ 105)

256. Vladimír Komárek (1928–2002)
Pamětní list k narozeninám Vladimíra Ko-
márka
bibliofilie, k sedmdesátým narozeninám 
Vladimíra Komárka vydal s jeho suchou 
jehlou v počtu sedmdesáti číslovaných 
výtisků Ivan hrdina, č. 39/70, formát a4, 
grafika signována
 600 Kč
 (€ 25)

257. Jaroslav Hořánek (1925–1995)
Exlibristen
bibliofilie, dánské vydání souboru 8 exlibris 
Jaroslava hořánka, rozměr souboru 29 x 
21,5 cm
 1 500 Kč
 (€ 63)

258. Různí autoři
SSPE Olomouc 1981
bibliofilie, soubor 14 grafických listů, soubor 
je neúplný, chybí autoři Jana Kasalová, 
Michaela lesařová Roubíčková, Jaroslav 
Škarohlíd, Eva Vlasáková, rozměr 30 x 
22 cm
 500 Kč
 (€ 21)

259. Různí autoři
Dítě život mír
bibliofilie, soubor pěti grafických listů vydal 
a z hloubky vytiskl 1979 Jan Mauler, autoři 
Tomáš bím, anna Grmelová, ludmila 
Jandová, Vladimír Komárek, ladislav Rusek, 
výtisk číslo 21, formát a4, vše signované
 1 500 Kč
 (€ 63)

260. Různí autoři
7 Exlibris
bibliofilie, soubor sedmi signovaných 
grafických listů, autoři Pavel hlavatý, Josef 
Jíra, ladislav Kuklík, alena laufrová, 
Michaela lesařová Roubíčková, Veruna 
Melčáková uneková, Václav Pokorný, 
vydáno 150 výtisků, rozměr 21,5 x 16 cm
 1 000 Kč
 (€ 42)

261. Adolf Branald (1910–2008)
O jednom chlapci z Kladna
bibliofilie, prosloveno při zahájení výstavy 
Václava Junka dne 10. října 1959, doplněno 
třemi signovanými dřevoryty Václava 
Junka, rozměr 24,5 x 17,5 cm, podepsáno 
branaldem
 250 Kč
 (€ 11)

262. Různí autoři
Chrudim 1983, Sborník drobné grafiky
bibliofilie, autoři ludmila Jiřincová, Karel 
beneš, adolf born, bohuslav Knobloch, 
Jindřich Pileček, Jaroslav uiberlay, vydal 
Klub přátel výtvarného umění díla, podniku 
ČFVu v nákladu 500 výtisků, z toho 250 
číslovaných, tento má číslo 131, vše sign., 
rozměr souboru 24,5 x 18 cm
 3 000 Kč
 (€ 125)
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267.263.

263. Různí autoři
Chrudim 1986, Sborník drobné grafiky
bibliofilie, autoři Tomáš bím, anna Grmelová, 
Jan hlína, Jaroslav hořánek, Zdeněk Mézl, 
naděžda Plíšková, Karel oberthor, vydal 
Klub přátel výtvarného umění dílo, podniku 
ČFVu v nákladu 500 výtisků, z toho 250 
číslovaných, tento má číslo 243, vše sign, 
rozměr 25 x 17,5 cm
 1 000 Kč
 (€ 42)

264. Různí autoři
Chrudim 1980, Sborník drobné grafiky
bibliofilie, autoři orest dubay, Josef liesler, 
ota Janeček, l. J. Kašpar, Vladimír 
suchánek, naděžda synecká, Karel Šafář, 
vydal Klub přátel výtvarného umění dílo, 
podniku ČFVu v nákladu 500 výtisků, z toho 
250 číslovaných, tento má číslo 105, vše 
sign., rozměr 25 x 18 cm
 1 500 Kč
 (€ 63)

265. Různí autoři
Hornické Příbramsko
konvolut grafických listů, soubor 10 
grafických listů, autoři Emil Kotrba, ladislav 
Kašpar, Zdeněk Mézl, Rastislav Michal, 
Miroslav Černý, vydal komitét symposia 
hornická Příbram ve vědě a technice, formát 
a4, vše signováno
 400 Kč
 (€ 17)

266. Oldřich Mikulášek (1910–1985)
František Tichý
bibliofilie, 1x nesignovaná suchá jehla 
(pozdější otisk) Františka Tichého, původně 
vyšlo v roce 1959 se suchou jehlou býčekod 
F. Tichého, a to v pěti signovaných a pěti 
nepodepsaných volných listech. Toto vydání 
pochází z roku 1982 , k tisku ho připravil 
Phdr. F. dvořák a František Janás, č. 27/39. 
originální podpis Mikuláška a Františka 
Janáse, 11 x 15, 5 cm
 150 Kč
 (€ 7)

267. Adolf Born (1930–2016)
Nejnovější český galanthomme čili krá-
sochovník
bibliofilie, k 100. výročí narození Jaroslava 
haška uspořádal a doslovem opatřil Karel 
cvejn, ilustroval adolf born, tištěné ilustrace 
signované aborn, Praha 1985, rozměr 24 x 
13,5 cm
 150 Kč
 (€ 7)

268. František Dvořák (1920–2015)
Moje ithaka
bibliofilie, 1 x signovaný tisk Vladimíra 
suchánka, fejeton vydaný spolkem českých 
biliofilů, v edici Pupilla,svazek 13; č. 192/300; 
13,5 x 9 cm
 100 Kč
 (€ 5)

269. Václav Křupka (1929–2020)
Báseň
bibliofilie, 1979, 21 x 10 cm, 1x signovaný 
dřevoryt anny Grmelové, 1 x nesignovanný 
dřevoryt a. Grmelové
 100 Kč
 (€ 5)

270. Václav Jansa (1859–1913)
Stará Praha a rejstřík
kniha, první svazek obs. 100 barevných 
reprodukcí akvarelů V. Jansy 
na samostatných listech a v pův. tenkých 
(sešitových) obálkách -chybí 17 reprodukcí!, 
druhý svazek obs. 278 stránkový doprovodný 
text K. heraina, vyd. b. Kočí, Praha, 1902, 
zachovalý stav, desky ušpiněny, desky 
rejstříku zašpiněny a mírně odřeny, listy při 
okrajích zažloutlé
 1 800 Kč
 (€ 75)

271. Václav Pavlík (1901–1966)
Kytice
11 x litografie, 45 x 32; 57,5 x 41 cm, soubor 
litografií Václava Pavlíka Kytice, obsahuje 
10 původních litografií a jednu navíc mimo 
edici, volné listy v kartonovém přebalu, 
přebal poškozen, některé listy mírně 
pokrčeny na některých listech drobné 
skvrnky
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 5 500 Kč
 (€ 230)

272. 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
 2 000 Kč
 (€ 84)

273. Zdeněk Sýkora (1920–2011)
letná 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)

274. Václav Špála (1885–1946)
Božena Němcová: Babička
kniha, skandální vydání české klasiky 
s avantgardními ilustracemi, abonenti 
žádali vrácení peněz(!), podpis na patitulu 
a kresby na obálce, v textu a v přílohách 
V. Špála, vydal dr. otakar Štorch-Marien 
jako padesátý devátý svazek své edice 
aventinum, Praha 1923, vytiskli Kryl 
a scotti na Moravě, 1000 výtisků, 172 
stran, zašpiněná vazba, zažloutlý papír, 
rekonstrukce drobných pasáží na krajích 
hřbetu, drobné skvrny na papíře
lITERaTuRa: sáňka: 1009
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 9 500 Kč
 (€ 396)
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278. František Bílek (1872–1941)
Jakub Deml: Slovo k Otčenáši Františka 
Bílka
kniha, výklad a studie k otčenáši Fr. bílka, 
doprovázeno bílkovými ilustracemi pův. 
otčenáše, vydal nový život, nový Jičín, 
1904, clpl. vazba, 132s., zlacená ořízka 
a písmo nápisu na deskách, desky zašlé, 
jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

279. 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)

280. 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)

281. 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)

275. 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)

276. 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)

277. ludvík Dvořáček (1895–1970)
Marcel Schwob: imaginární životy
bibliofilie, vzácně se vyskytující tisk, lept 
ve frontispisu a 5 leptů uvozujících kapitoly 
l. dvořáček, úprava Jar. žlebek, vysázel 
Frant. navrátil a vytiskl Ferdinand Mígl, 
plotny leptů po zhotovení šesti zvláštních 
otisků byly zničeny, 1. sv. edice 200, vydal 
arno sáňka, brno 1923, dobová polokož. 
vazba, ex. 183/208, ruční papír Eggerth, 
40s., hřbet vazby odřený, jinak velmi dobrý 
stav
lITERaTuRa: sáňka 1096
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

282. Maxmilián Švabinský (1873–1962)
Matějček, Antonín - Max Švabinský Po-
pisný seznam grafického díla 1933-1942
bibliofilie, 5 x sign. orig. litografie M. 
Švabinský, soupis díla uspořádal a text 
napsal ant. Matějček, vydal sČuG hollar, 
Praha 1942, volné listy v deskách, 55 s. + 
26 čb. příloh, desky zažloutlé, jinak velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 000 Kč
 (€ 125)

283. Maxmilián 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, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 250 Kč
 (€ 11)

284. Viktor Stretti (1878–1957)
Arthur Novák: Viktor Stretti - Grafické zje-
vy V.
bibliofilie, sign. litografie ve front., suchá 
jehla, reprodukce a soupis graf. díla V. 
strettiho, úprava M. Kaláb, ed. Grafické zjevy 
V., vydal Klub zaměstnanců léčebného 
fondu veřejných zaměstnanců, Praha 1942, 
volné listy v papírovém přebalu, Ex. 10/280, 
18s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

283.275.
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293.285.

285. Josef lada (1887–1957)
Halekačky naší Kačky
bibliofilie, obálka, titulní list a 23 barev. 
ilustrací Jos. lada, dekorativní ornament 
v horní a dolní části listů a závěrečná viněta 
Jos. lada, vydal Melantrich, Praha 1932, 
orig. brož., 48 s., obálka zašlá, na stránkách 
drobná zašpinění, titul a ob. dozdobeny 
pastelkou
PRoVEnIEncE: novotný: ladova ilustrace 
s.42; lada, slovart, Praha 2008, str. 761, 
antikvariát ostrovní
 5 000 Kč
 (€ 209)

286. Vojmír Vokolek (1910–2001)
Charles DOrléans: Modlitba o pokoj
bibliofilie, dřevoryt za titulem a 4 viněty V. 
Vokolek, přel. boh. Reynek, tisk Vladimír 
Vokolek a synové, věnování na patitulu 
Vladimír a anna Vokolkovi, kteří sbírku vydali 
jako novoročenku pro své přátele, Pardubice 
1937, sešit, nestr. (12s.), papír Pannekoek, 
velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 4419
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

287. Josef liesler (1912–2005)
Jos. Hora: Zápisky z nemoci
bibliofilie, 5 x sign. litografie a obálka Jos. 
liesler, vydal Melantrich, Praha 1946, cpl. 
vazba s ob., 92s., obálka při krajích odřená, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

288. Josef Kábrt (1920–1989)
Paříž
bibliofilie, 2 x lept Josef Kábrt, podpisy 
typografa Martina dyrynka, redaktora Jos. 
Čejky a tiskaře Petra Kábrta, 2 texty z let 
1956/1959, text z úvodu z roku 1999, soupis 
filmové tvorby a tři kresby z archivu Petra 
Kábrta, vydal spolek českých bibliofilů, 
Praha 1999, pův. brož, 28s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

289. Jaroslav Šerých (1928–2014)
Hermor lilia: Verše tajného básníka
bibliofilie, 3 x sign. lept se suchou jehlou 
J. Šerých, úprava M. albich, k 50. výročí 
básníkovy smrti (pseud. Frant. bíbla) vybral, 
uspořádal a prův. slovem opatřil Ivan slavík, 
vydal spolek českých bibliofilů, Praha 1982, 
500 výtisků, volné listy v obálce, 76s., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 400 Kč
 (€ 59)

290. Zdeněk Seydl (1916–1978)
M. Fábera: O skrytém mudrci
bibliofilie, 1x sign. heliogravura a ilustrace Z. 
seydl, tisk M. Pegrassi, 13. sv. edice Klub 
777 bibliofilů, vydal Rudolf Kmoch, Praha 
1944, ex.510/777, orig. brož, vazba svázaná 
lýkovým provázkem, ruční papír, 40s, obálka 
lehce zašlá, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

291. Různí autoři
J. Neruda: Ballady a romance
bibliofilie, 9x pův. dřevoryt členů hollaru: 
Fr. bílek; P. dillinger; K. Vik; a. novák; Vl. 
silovský; Fr. Kobliha; J. Rambousek; ant. 
Majer; T. F. Šimon; K. Tondl; M. Švabinský, 
přednostní výtisk, text Fr. Krčma, úprava M. 
Kaláb, vydal s.Č.u.G. hollar, Praha 1925, 
ex. 97/100, pův. kartová vazba, ruční papír 
van Gelder, 79s, vazba lehce vyšisovaná, 
velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 999
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

292. Jiří Karásek ze lvovic (1871–1951)
Endymion (Básně)
bibliofilie, obálka, frontispis, titul, viněty 
v textu vše dřevorytem a také úprava Fr. 
Kobliha, X. sv. edice Čeští autoři, vydala 
Kamilla neumannová, Praha 1913, brož, 
60s., přesahy obálky pomačkané, hřbet 
drobně natržený, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 698
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

293. Jaroslav Vacek (1891–1972)
Jan Čarek: Chudá rodina z Heřmaně
bibliofilie, obálka na silném papíru 
v expresivně kubistickém duchu, dřevoryt 
na patitulu a nakl. značka J. Vacek, I. sv. 
Knihovny Prácheňského kraje, vytiskl 
a vydal J. V. burian, Písek 1924, pův. brož, 
53s., přesahy obálky pomačkané, velmi 
dobrý stav
lITERaTuRa: Toman: Kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 169 obr. 6.3.26, sáňka č. 
788
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)
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294. Václav Špála (1885–1946)
Almanach na rok 1914
bibliofilie, čtyři roční období v raném 
kubistickém pojetí V. Špály, kalendárium, 
básně, studie a krátké prozaické texty, 
autoři příspěvků a vydavatelé: Josef Čapek; 
Karel Čapek; otokar Fischer; stanislav 
hanuš; Vlastislav hofman; Josef Kodíček; 
stanislav K. neumann; arne novák; Václav 
Špála; Václav Štěpán; otakar Theer; Jan 
z Wojkowicz, úprava V. h. brunner, tisk 
Grafie, nákladem Tiskového družstva 
Přehled, Praha 1913, pův. brož, 81s., 
přelepený hřbet, okraje otrhané, zažloutlé 
listy, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

295. Josef Čapek (1887–1945)
S. K. Neumann: Sen o zástupu zoufajících
bibliofilie, na přední i zadní straně obálky, 
na předsádkách dvoubarevně tištěnými, 
celostr. ve frontispisu, dvěma linoryty v textu 
a nakladatelskou značkou Jos. Čapek, 32. 
sv. edice aventinum, vydal otakar Śtorch-
Marien, Praha 1921, orig. kartonová vazba, 
39s., hřbet silně poškozený místy zcela 
chybí, vazba drží, zvláště přední desky 
zašpiněné, zadní méně, předsádky čisté, lito 
bez vady, vnitřek velmi dobrý
lITERaTuRa: Pomajzlová 2010: soupis č. 
46, s. 75-77, obr. 4.1.8-12, sáňka č. 537, 
Tvrdošíjní 1987 s. 14
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 500 Kč
 (€ 146)

296. Miloslav Moucha (1942)
Příležitostné zapisování z Onoho Světa 
a nejen odtamtud
bibliofilie, 2 x sign. dřevoryt M. Mouchy, 
příloha barevně tištěný plakát k výstavě, 
vydal Galerie bayer & bayer, Praha 1995, 
brož s ob., str. (26s.), velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

300.294.

297. Josef liesler (1912–2005)
Kamil Bednář: Praha pod křídly války
bibliofilie, 6 x sign. litografie, návrh obálky 
a podpis v titulu Jos. liesler, vydal Melantrich, 
Praha 1945, cpl. vazba s ob., 69s., obálka 
při krajích odřená, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

298. Rastislav Michal (1936)
Vl. Holan: Dvě jezera
bibliofilie, 1 x sign. mědirytina ve frontispisu 
a rytina v závěru R. Michal, úprava V. 
Křivka, medailon básníka J. noha, usp. 
Vl. Justl, ve spolupráci s Českým spolkem 
bibliofilů vydalo nČsVu pro Památník 
národního písemnictví, Praha 1963, volné 
listy v deskách, ex. 500, 25s., papír losinský 
velín, obálka lehce zašlá, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6068
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

299. Pablo Picasso (1881–1973)
H. Parmelin: Picasso Der Maler und sein 
Modell
kniha, 1x orig. litografie z kreseb P. Picassa, 
vytiskl Fernand chenot, Intimes aus einem 
atelier, vydal Werner dausien Verlag, hanau 
1969, pl. vazba s bar. reliéfem, 195s., velmi 
dobrý stav, skvrny na hřbetu obálky
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 600 Kč
 (€ 67)

300. František Tichý (1896–1961)
R. l. Stevenson: Dítě tak samo
bibliofilie, orig. sign. suchá jehla ve frontispisu 
a suchá jehla v závěru František Tichý, vybral 
a přebásnil Vl. Thiele, soukromý pamětní tisk 
k šedesátinám Fr.Tichého, Praha 1956, 34 
s., volné listy v obálce, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

301. František Tichý (1896–1961)
Francouzská poesie nové doby
bibliofilie, sign. suchá jehla ve frontispisu a 4 
ilustrace Fr. Tichý, úprava R. hála, tisk M. 
Pegrassi, výbor sestavil K. Čechák, vydalo 
nČsVu se spolkem českých bibliofilů, Praha 
1957, volné listy v deskách, maršovský papír, 
76s., desky při krajích zašlé a na hřbetu 
opotřebené, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 5868
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

302. Jiří John (1923–1972)
M. Buonarroti: Z lyriky
bibliofilie, orig. sign. litografie ve frontispisu 
a ilustrace Jiří John, přeložil Jan Vladislav, 
vydalo nČsVu, Praha 1958, 81 s., volné 
listy v obálce, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

303. Václav Sivko (1923–1974)
Stanislav K. Neumann: Kniha lesů, vod 
a strání
bibliofilie, 15x lept a kresba na obálce V. 
sivko, typo a. dvořák, 5. sv. edice dílo, vydal 
spolek českých bibliofilů a Čs. spisovatel, 
Praha 1952, nesvázáno, volné listy v pův. 
ob. s celofán. přebalem, ex.686/750, 132s., 
maršovský papír, velmi dobrý stav, vzadu 
skvrny na přebalu
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

304. Jitka Walterová (1947)
ladislav Stehlík: Břehy a vody
bibliofilie, 3x sign. barev. lept J. Walterová, 
podpis na patitulu l. stehlík, 12. sv. 
edice Polyhymnia, tiskli dřímalové, vydal 
supraphon pro lyru Pragensis, Praha 1978, 
volné listy v pův. ob., ex. 32/200, 37s., 
losinský ruční papír, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)
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309.305.

305. Jan Sládek (1906–1982)
S. K. Neumann: Staří dělníci
bibliofilie, 5x kolorovaný linoryt J.sládek, 
vydal Fr. borový, Praha 1936, sešit v pův. 
ob. z čerpaného papíru, ex. nečísl./ 100, 
37s., papír Van Gelder, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6651
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

306. Jan Bauch (1898–1995)
Jos. J. Kalina: Kšaft * Národní balada
bibliofilie, sign. dřevoryt ve frontispisu J. 
bauch, úprava J. sonberg, ed. Přáteltsví, 
podpis na patitulu Jana Pohořelého, který 
tisk vydal pro své přátele k novému roku 
1941, Praha 1940, volné listy v pův. ob., ex. 
350, nestr. (12), papír Van Gelder, vodoznak 
orbis, nerozřezáno, celofán. přebal, velmi 
dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 3565
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

307. 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
 400 Kč
 (€ 17)

308. Kamil lhoták (1912–1990)
Paul Eluard: Svoboda * liberté
bibliofilie, podpis v tiráži, dvoustránková 
ilustrace a kresba na ob. K. lhoták, báseň ze 
sbírky Poesie a pravda, bilingvní text, vydal 
svět v obrazech, Praha 1946, sešit, 16s., 
velmi dobrý stav, obálka při krajích zažloutlá
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

309. Karel Teige (1900–1951)
ivan Suk: lesy a ulice
bibliofilie, 3x celostr. linoryt Karel Teige, 
úprava V.h.brunner, 3. sv. edice Květů 
země, vydal stanislav Minařík, Praha 1946, 
pův. brož, 57s., velmi dobrý stav, obálka při 
krajích lehce zašlá
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 800 Kč
 (€ 159)

310. Jindřich Pileček (1944–2002)
Edgar Allan Poe: Havran
bibliofilie, 3x celostr. sign. lept s akvatintou, 
1x lept na obálce a 1x lept s akvatintou 
v závěru J. Pileček, 2. sv. edice Eva, vyd. 
bonaventura, Praha 1990, pův. brož, 
kartonové pouzdro, ex. 64/200, velmi dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 500 Kč
 (€ 146)

311. Vojmír Vokolek (1910–2001)
Vladimír Vokolek: Tolikrát opěvovaná...
bibliofilie, obálka, ilustrace v textu, závěr. 
viněta vše dřevorytem Vojmír Vokolek, 2. 
sv. edice lis tří bratří, tiskl a vydal Vlastimil 
Vokolek,, Pardubice 1939, pův. brož, 
24s., přednostní výtisk na holandském 
Pannekoeku, ex. 36/75, velmi dobrý stav, 
obálka při krajích lehce zašlá
lITERaTuRa: sáňka č. 5334
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

312. Karel Svolinský (1896–1986)
K. Bednář: Procházky v zrcadlovém blu-
dišti
bibliofilie, 2x sign. suchá jehla, úprava 
a podpis v titulu i tiráži K. svolinský, suché 
jehly tiskl P. dřímal, 3. sv. ed. Inedicta, vydal 
Klub přátel výtvarných umění, Gottwaldov 
1974, volné listy v deskách, ex. 3/60, ruční 
papír, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

313. Zdeněk Mézl (1934–2016)
Marcelino a Boroneli: Vlaští loupežníci 
při moři
bibliofilie, 11x sign. dřevoryt, 11x drobný 
dřevot Zd. Mézl, úprava M. Kopřiva, vydal 
albatros, Praha 1969 , volné listy v obálce, 
ex. 83/300, mírně zažloutlá obálka, velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 500 Kč
 (€ 146)

314. Jan Bauch (1898–1995)
Vzpomínka na naše mládí
bibliofilie, 2 x sign. suchá jehla v příloza 
a podpis Jan bauch, úprava E. Weidlich, 
suché jehly tiskl P. dřímal, vydáno pro 
účastníky slavnostní večeře spolku českých 
bibliofilů, Praha 1976, volné listy v ob., ex. 
24/150, ruční papír, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

315. Kamil lhoták (1912–1990)
Karel Hlaváček: Pařížská nároží
bibliofilie, 8x sign. litografie K. lhoták, vydal 
s.Č.u.G. hollar, Praha 1958, 16 s., brož, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 8 500 Kč
 (€ 355)

316. Václav Mašek (1893–1973)
Josef Hora: Jan houslista
bibliofilie, obálka, frontispis, viněta v titulu 
a celostr. ilustrace vše dřevorytem V. Mašek, 
podpis básníka a výtvarníka v tiráži, 1. 
sv. edice Krásné tisky Melantricha, vydal 
Melantrich, Praha 1939, pův. brož, 68s., 
na holandském Pannekoeku, ex. 116/200, 
celofán. přebal, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 3372
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

308.
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320. Jaroslav lukavský (1924–1984)
S. K. Neumann: Píseň písní, píseň nej-
přednější
bibliofilie, titulní dvoulist a dvě samostatné 
ilustrace v příloze mědirytem a podpis 
v tiráži Jar. lukavský, přebásnil a doslovem 
opatřil s. K. neumann, úprava Jar. Picka, 
1 sv. nové řady edice Ráj knihomilů, vydal 
spolek českých bibliofilů a Čs. spisovatel, 
Praha 1950, volné listy v pův. deskách, ex. 
648/1350, 31s., velmi dobrý stav, na deskách 
místy drobné skvrny
lITERaTuRa: sáňka č. 6765
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

321. Různí autoři
k 90. narozeninám Fr. Dvořáka
bibliofilie, 5x sign. suchá jehla (a. antonová, 
K. beneš, d. benešová, M. Janáček a h. 
Tesařová), 2x lept (J. Kábrt, J. Šindler), 1x 
sign. komb. technika R. Karpaš a 1x sign. 
akvatinta J. Švihla, básně s podpisy autorů J. 
hrubý, l. Kundera, Fr. novotný, J. Štroblová 
a J. žáček, vyd. Josef Vinklát, liberec 2010, 
ex. 35/80, volné listy v obálce, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 000 Kč
 (€ 42)

322. Josef istler (1919–2000)
Vít Obrtel: Vodotrysk
bibliofilie, 3x sign. barev. kombin. technika 
J. Istler (85/200), podpis v tiráži V. obrtel, 
úprava c. Istlerová, tisk P. dřímal, vyd. 
Památník národního písemnictví pro spolek 
českých bibliofilů, Praha 1987, ruční papír, 
ex. 166/250, volné listy v obálce, nestr., 
výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

317. Vladimír Suchánek (1933–2021)
Otokar Březina: Esej
bibliofilie, 3x orig. litografie V. suchánek, 
značeno na kameni Vlad.suchánek, vyd. 
Památník národního písemnictví pro spolek 
českých bibliofilů, Praha 1988, volné listy 
v ob., 170 ex., nestr., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

318. František Kobliha (1877–1962)
Rudolf Medek: Žena (báseň)
bibliofilie, sign. dřevoryt ve frontispisu, 
ornament titulu a úprava Fr. Kobliha, 
faksimile básně R. Medka, vydali bibliofilové 
královéhradečtí, hradec Králové 1928, pův. 
brož, 68s., na holandském Pannekoeku, 
dobrý stav, desky zašlé a při krajích drobně 
poškozené
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

319. Různí autoři
Ostrava
bibliofilie, 1x sign. lept Karel haber, 1x sign. 
litografie Vlad. Kristin, 1x sign. dřevoryt Jan 
sládek, 1x sign. linoryt Vlad. Kristin, u příl. 
4. sjezdu Moravských bibliofilů a exlibristů, 
vydala Mor.-ostravská spořitelna, Mor. 
ostrava 1931, ex. 119/250, volné listy 
v deskách
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

323. Vincent Hložník (1919–1997)
Ján Botto: Svetskí víťaz
bibliofilie, 7 x celostr. litografie, litografie 
ve frotispise a obálce, podpis v titulu V. 
hložník, vydala Matica slovenská, 1943, 
35 s., brož, obálka zašpiněná a potrhaná, 
drobné skvrny na papíře, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 200 Kč
 (€ 92)

324. Antonín Procházka (1882–1945)
Píseň písní
bibliofilie, 16 celostr. kreseb světlotiskem ant. 
Procházka, přeložil a doslovem opatřil dr. J. 
hirsch, úprava a podpis v tiráži F. J. Müller, 
6 sv. edice lis knihomilův, vydal F. J. Müller, 
Praha 1935, pův. brož, ex. 268/300, nestr. 
(42), holandský papír Pannekoek, velmi 
dobrý stav, na deskách drobné nečistoty
lITERaTuRa: sáňka č. 4525
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

325. Josef liesler (1912–2005)
Karel Fron: Verše
bibliofilie, 2x orig. sign. rytiny Josefa lieslera, 
tisk Pavel římal, vydal spolek českých 
bibliofilů, Praha 1991, volné listy v orig. 
obálce, ex. 145/150, nestr. (40), losinský 
ruční papír, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

326. Jaroslav Hořánek (1925–1995)
ivan Slavík: Dvacet pozdních básní aneb 
Zaříkávání naděje
bibliofilie, 6x orig. sign. lept Jar. hořánek, 
podpis básníka v titulu, úprava M. albich, 
doslov M. svatoš, tisk Pavel dřímal, vydal 
Památník národního písemnictví pro spolek 
českých bibliofilů, Praha 1988, volné listy 
v obálce, 40s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

323.318.
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333.329.

327. ludmila Jiřincová (1912–1994)
Jar. Seifert: Vlaštovky nad řekou
bibliofilie, 2x litografie l. Jiřincová, úprava 
J. sonberg, vydal Památník národního 
písemnictví pro spolek českých bibliofilů, 
Praha 1962, volné listy v obálce, 28s., ruční 
papír, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6931
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

328. Karel Svolinský (1896–1986)
Dopisy neznámé šlechtičny Josefu Dob-
rovskému z r. 1796
bibliofilie, mědiryt s podobiznou J. 
dobrovského ve frontispisu K. svolinský, 
k vydání připrail a textem uvedl V.a. Francev, 
úprava M. Kaláb, vydal spolek českých 
bibliofilů, Praha 1929, volné listy v obálce, 
40s., Van Gelder, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 1317
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

329. 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
 1 500 Kč
 (€ 63)

330. 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
 500 Kč
 (€ 21)

331. František Muzika (1900–1974)
Jindřich Hořejší: Návrat ztraceného syna
bibliofilie, dřevoryt ve frontispisu a úprava Fr. 
Muzika, tisk M. Pegrassi, doslov a. M. Píša, 
vydal Kruh krásné knihy, Praha 1946, brož, 
38 s., ex. 400, holandský ruční papír, hřbet 
obálky poškozen a podlepen, uvnitř velmi 
dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6103
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

332. Stanislav Kolíbal (1925)
Torquatto Tasso: Šeptání noci
bibliofilie, 5x litografie a obálka st. Kolíbal, 
úprava o. hlavsa, tisk Jos. hrachovec, přel. 
Jan Vladislav, 11. sv. edice Milé knížky,vydal 
Čs. spisovatel se spolkem českých bibliofilů, 
Praha 1956, volné listy v obálce, 45s., 
maršovský ruční papír, obálka při krajích 
zašlá, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 7095
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

333. Miloslav Troup (1917–1993)
Černý květ - výbor ze staré tamilské po-
ezie
bibliofilie, orig. celostr. zinkografie v různých 
barvách v textu, přílohách a na obálce 
a podpis v tiráži Miloslav Troup, překlad 
Kamil Zvelebil, vytiskl a vydal Jaroslav 
Picka, Praha 1956, volné listy v obálce, 66s., 
chamois ruční papír, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 5799a
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 600 Kč
 (€ 25)

334. Bohumil Krátký (1913–2005)
Jar. Seifert: Ruka a plamen
bibliofilie, 7x litografie a podpis před titulem 
boh. Krátký, podpis před titulem Jar. seifert, 
upravil, vysázel, vytiskl a vydal Josef hašek, 
Praha 1943, sešit v obálce, nestr., chamois 
ruční papír old holland, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 4806
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

335. Jan Bauch (1898–1995)
Jiří Suchánek: Jan Jiří
bibliofilie, 3x orig. 2x sign. litografie Jan 
bauch, vydal Miloslav Kopecký, Kolín 1946, 
pův. brož, 40s., velmi dobrý stav, vazba 
rozlepená
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

336. Kamil lhoták (1912–1990)
A. Branald: Dary a nezdary - vzpomínka 
na Kamila lhotáka
bibliofilie, lept z původní originální desky 
Kamila lhotáka, podpis v tiráži a. branald, 
obálka, úprava a podpis v tiráži M. dyrynk, 
tisk Pavel dřímal, vydal spolek českých 
bibliofilů, Praha 1997, pův. brož, 22s., 
losinský ruční papír, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)
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337. Vojmír Vokolek (1910–2001)
Vladimír Vokolek: První blahoslavenství
bibliofilie, obálka, frontispis, titul. viněta, 
linkové dekorace v textu, závěr. viněta vše 
dřevorytem Vojmír Vokolek, 2. sv. edice 
lis tří bratří, tiskl a vydal Vlastimil Vokolek, 
Pardubice 1940, pův. brož, 46s., ex. 350, 
velmi dobrý stav, obálka při krajích lehce 
zašlá
lITERaTuRa: sáňka č. 5333
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

338. Kamil lhoták (1912–1990)
Karel Sýs: Jan Neruda v Paříži
bibliofilie, 3x lept - frontispis a 2 ilustrace 
v textu a podpis v tiráži K. lhoták, podpis 
v tiráži K. sýs, úprava J. Týfa, doslov Fr. 
dvořák, vydal spolek českých bibliofilů, 
Praha 1977, volné listy v obálce, nestr. (8), 
ruční papír, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

339. Alena Antonová (1930–2021)
Petr Kopta: Nevinobraní
bibliofilie, orig. sign. tříbarev. lept 
v samostatné příloze a podpis v tiráži 
alena antonová, úprava a podpis v tiráži 
M. dyrynk, podpis autora za titulem, vydal 
spolek českých bibliofilů, Praha 2006, volné 
listy v obálce, ex. 200/580, nestr. (12), velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

345.337.

340. Josef liesler (1912–2005)
Čeští básníci a grafici Divadlu hudby
bibliofilie, 9x orig. litografie Max Švabinský, 
1x signovaná Josef liesler, Jiří Švengsbír, 
Václav sivko, ota Janeček, Mario stretii, 
Karel Müller, Kamil lhoták a Jaroslav 
lukavský, podpis básníka l. stehlíka 
za básní, tisk Jos. hrachovec, vydal 
kulturně-osvětový odbor umělecké oblasti 
Gramofonových závodů, Praha 1958, volné 
listy v obálce, 46s. , velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

341. Josef liesler (1912–2005)
Stefan Zweig: Královská hra
kniha, 6x barevných sign. kamenorytin 
a obálka J. liesler, vydalo nakladatelství 
svoboda, Praha 1948, 3300 výtisků, 125 s., 
brož., obálka při okrajích poškozená, drobné 
skvrny, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

342. Dalibor Chatrný (1925–2012)
Jiří Wolker
bibliofilie, dřevoryty, sign. ve frontispisu 
a obálka d. chatrný, vydal oděvní průmysl, 
Prostějov 1960, nestr. (6s.), brož, velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

343. Josef Váchal (1884–1969)
Otokar Březina: Ruce
bibliofilie, 35 čb. dřevorytů J. Váchal, 
úprava o. Menhart, sv.7 ed. Ráj knihomilů, 
vydal ElK, Praha 1946, 68s., volné listy 
v pův. papírových deskách, ex. 576/1001, 
similijapan, suchá pečeť, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka 5735
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

344. Václav Mašek (1893–1973)
Arnošt Ráž: Básně
bibliofilie, rytina V. Mašek, typo. úprava K. 
dyrynk, vydal spolek českých bibliofilů, 
Praha 1930, 300 výtisků, 76 s., brož, velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

345. Vladimír Komárek (1928–2002)
Zdeněk Mahler: Kdo svůj národ miluje, 
nešetří ho
bibliofilie, 5x orig. sign. suchá jehla Vl. 
Komárek, podpis Zd. Mahlera na titulu, 
úprava K. Vilgus, vydalo naklatelství Primus, 
Praha 1995, karton. vazba, ex. 42/200, 39s., 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 4 500 Kč
 (€ 188)

346. Václav Sivko (1923–1974)
Maxim Gorkij: Dívka a smrt
bibliofilie, 6 leptů a podpis v patitulu V. sivko, 
podpis v patitulu překladatelky Z. berákové, 
vydavatelstvo Mír - družstvení práce, 
Praha 1952, ex. 96/100, 40 s., volné listy 
v originální papírovém přebalu, okraje lehce 
roztřepené, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

347. Oldřich Kulhánek (1940–2013)
lubomír Voleník: Mystérium náhody 
všedního dne
bibliofilie, 6 gr. listů v příloze, suchá jehla 
Jaroslav Klápště(pozůst. razítko), dřevoryt 
Vladimír Komárek(pozůst. razítko), sign. lept 
oldřich Kulhánek, sign. serigrafie antonín 
střížek, sign. lept Karel Šafář, sign. litografie 
Karel Vysušil, obálka, úprava a podpis 
v tiráži M. dyrynk, vydal spolek českých 
bibliofilů, Praha 2007, orig. brož. s obálkou, 
70s., ex. 142/650, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

342.
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355.349.

348. Různí autoři
Methodu Kalábovi k sedmdesátým naro-
zeninám
bibliofilie, kresba na obálce, monogram 
v titulu, koncová kresba a dřevoryt K. 
svolinský, podobizna MK ve frontispisu 
a. hoffmeister, litografie M. Švabinský, 
dřevoryt c. bouda, lept l. Čepelák, vydal 
spolek českých bibliofilů, Praha 1955, 51 
s., nerozřezáno, volné listy v papírovém 
originálním přebalu, okraje lehce pokrčené, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

349. Karel Fleischmann (1897–1944)
Prázdninová cesta
bibliofilie, 10x celostr. linoryt K. Fleischmann, 
úprava, obálka lino a tisk Karel Fiala, vydal 
budivoj, České budějovice 1929, pův. brož, 
68 s., velmi dobrý stav, vzácně se vyskytující 
titul cestopisného deníku doplněný linoryty 
ve stylu Masereelovy exprese
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 3 000 Kč
 (€ 125)

350. Pavel Roučka (1942)
Josef Šimon: Píseň
bibliofilie, podpis básníka, 4 sign. litografie 
P. Roučka, vydal spolek českých bibliofilů, 
Praha 1987, volné listy v originálním 
papírovém přebalu, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

351. ludmila Jiřincová (1912–1994)
Jaroslav Seifert: Milostná píseň
bibliofilie, podpis básníka proti tiráži, 
podpis a osm litografií l. Jiřincová, vydal 
spolek českých bibliofilů v nakladatelství 
Československý spisovatel, Praha 1953, 
95 s., nerozřezáno, volné listy v originálním 
papírovem přebalu, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

352. Ota Matoušek (1890–1977)
J.S. Machar: Bezručovi
bibliofilie, sign. litografie ve frontispise a 5x 
litografie v příloze o. Matoušek, podpis 
J.s. Machar, vydal bohuslav bezecný, Mor. 
ostrava 1937, ex. 138/140, 27 s., brož, velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

353. Václav Sivko (1923–1974)
A. Mickiewicz: Sonety
bibliofilie, 3x orig. lept, linoryt na obálce 
a úprava V. sivko, tisk M. Pegrassi, 
přebásnil Vl. holan, vydal snKlhu, Praha 
1957, volné listy v papírové obálce, ex. 500, 
59 s., losinský ruční papír, velmi dobrý stav, 
celofánový přebal
lITERaTuRa: sáňka č. 6570
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

354. Hermína Melicharová
Hesiodos: Zrození bohů
bibliofilie, 4x orig. sign. lept s akvatintou, 
lept na obálce, úprava a podpis za titulem 
h. Melicharová, tisk M. Pegrassi, překlad J. 
nováková, vydal snKlhu, Praha 1957, volné 
listy v papírové obálce, ex. 300, 51 s., losinský 
ruční papír, velmi dobrý stav, celofánový přebal
lITERaTuRa: sáňka č. 6041
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 400 Kč
 (€ 59)

355. 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
 900 Kč
 (€ 38)

356. Václav Mašek (1893–1973)
Jos. Hora: Rekviem
bibliofilie, podpis Jos. hory na titulu, 3x orig. 
sign. mědiryt, úprava a podpis za titulem V. 
Mašek, tisk M. Pegrassi, 2.sv. ed. Zlatokvět, 
II. řada, vydal Fr. borový, Praha 1940, orig. 
brož, ex. 146/150, 41 s., pannekoek ruční 
papír, velmi dobrý stav,
lITERaTuRa: sáňka č. 3380
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

357. ludvík Dvořáček (1895–1970)
Viktor Dyk: Klíč. Povídka o zločinu
bibliofilie, 3x orig. celostr. lept a podpis 
v tiráži l. dvořáček, úprava a podpis v tiráži 
Rud. hála, 1.sv. ed. amfora, vydal Josef 
hladký, hranice na Moravě 1927, volné listy 
v orig. obálce, ex. 84/200, 31 s., ruční papír 
Pannekoek , velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 1401
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

358. František Kobliha (1877–1962)
E. A. Poe: Havran
bibliofilie, orig. sign. celostr. dřevoryt 
ve frontispisu, bohatě zdobený titulní list 
a úvodní a závěrečná ilustrace v textu vše 
dřevorytem, kresba na obálce Fr. Kobliha, 
k vydání, jehož se již nedožil, připravil 
knihomil Jan Fučík, tisk a spolupráce 
na vydání Josef cipra, vydala ve vzpomínce 
Julie Fučíková, 1953, volné listy v pův. 
papírové ob., 20s., dílový papír, 1 výtisk 
(neuveden pravý počet výtisků), velmi dobrý 
stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6785
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 800 Kč
 (€ 117)

354.
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363. ludmila Jiřincová (1912–1994)
H. Heine: Toť starý pohádkový les
bibliofilie, orig. litografie ve frontispisu 
a podpis v titulu l. Jiřincová, překlad, doslov 
a podpis v titulu Fr. hrubín, obálka a úprava 
J. Picka, 16.sv. ed. Rák knihomilů, vydal 
spolek českých bibliofilů a Čs. spisovatel, 
Praha 1955, volné listy v obálce, 80s., 
maršovský ruční papír, obálka zažloutlá a při 
krajích opotřebená, vnitřek bez vad, velmi 
dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6036
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

364. Karel Vik (1883–1964)
Na horách
bibliofilie, 40,5 x 34,5 cm, 12 sign. dřevorytů 
K. Vik, úvodní slovo T.F. Šimon, vydal a. 
novák, Praha 1917, 90 výtisků, volné listy 
v původ. karton. deskách, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 800 Kč
 (€ 117)

365. 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)

366. 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)

359. libor Wagner (1933–1994)
Josef Hora: Zpěv rodné zemi
bibliofilie, 3x orig. celostr. dřevoryt, ve front. 
sign., l. Wagner, tisk a podpis v tiráži Jos. 
cipra, vyd. Památník národního písemnictví 
a sČb, Kladno 1968, volné listy v obálce, 
18s., 200 ex., velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 6098
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

360. Václav Mašek (1893–1973)
Alex. Blok: Dvanáct - revoluční epos
bibliofilie, kresby v přílohách a na obálce V. 
Mašek, úprava a. chvála, překlad a doslov 
b. Mathesius, vyd. Plamja, Praha 1925, orig. 
brož, 53s., ob. při krajích pokrčená a drobně 
poškozená, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

361. Jan Konůpek (1883–1950)
Josef Hora: Od první do poslední
bibliofilie, 3x orig. celostr. lept, kresba 
na ob. a podpis v tiráži J. Konůpek, usp. 
a doslovem doprovodil Mil. novotný, vytiskl 
a vydal Jaroslav Picka, Praha 1947, volné 
listy v obálce, nestr.(28), nečísl./90 ex., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

362. Grigorij Musatov (1889–1941)
Sovětské častušky
bibliofilie, 6x kresba G. Musatov, úprava Fr. 
Muzika, vybrala a přeložila n. Melniková-
Papoušková, tisk V.Vokolek, 214.sv. ed. 
aventinum, vydal ot. Marien-Štorch, Praha 
1929, orig. brož, 105s., obálka při krajích 
pokrčená, 3 skvrny na obálce, velmi dobrý 
stav
lITERaTuRa: sáňka č. 2022
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

361.359. 360.

363.

364.
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371.370.

367. 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)

368. Georges Boskoff (1882–1960)
Podpis
rukopis, podpis se vzkazem na ručním 
papíře G. boskoff, pianista
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 150 Kč
 (€ 7)

369. Roshan Dhunjibhoy (1931–2011)
Podpis
rukopis, podpis s přáním na kartičce, 
dokumentaristka a novinářka
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 100 Kč
 (€ 5)

370. Anna Masaryková (1911–1996)
Vzkaz s podpisem
rukopis, ručně psaný vzkaz adresovaný J. 
Tillové, datace do roku 1963
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 200 Kč
 (€ 9)

371. 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
 200 Kč
 (€ 9)

372. 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
 200 Kč
 (€ 9)

373. 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
 400 Kč
 (€ 17)

374. Petr Král (1941–2020)
Korespondence, podpis
rukopis, 4x vlastnoruční dopis s podpisem 
v pův. obálkách, 1x podpis na kartičce
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

375. 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
 400 Kč
 (€ 17)

376. 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
 400 Kč
 (€ 17)

377. Adolf Born (1930–2016)
Dopis
list a4, ručně psaný dopis s podpisem 
na papíře a4 s předtištěnou hlavičkou a. 
borna, 1978, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

378. Adolf Born (1930–2016)
Poděkování
list a4, ručně psané poděkování 
za blahopřání s kresbičkou a podpisem 
na papíře a4, 1980, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

379. Jan Werich (1905–1980)
Dopis s podpisem
rukopis, strojopisný dopis s vlastnoručním 
podpisem adresovaný předákovi 
Východočeských cihelen, psáno s humorem 
autorovi vlastním, 1x list v pův. ob. (ta 
potrhána), velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

380. Josef Bohuslav Foerster (1859–1951)
Žalm 150
partitura, Vydal Jihočeský okrsek sČME, 
Tábor 1932. na titulní straně věnování: 
Příteli Eugenu svatoňovi vděčně Jos. b. 
Foerster v Kroměříži 19/5 37
 1 000 Kč
 (€ 42)

381. Vincenc Makovský (1900–1966)
Signovaná reprodukce
podpis na reprodukci, 19 x 17 cm, sign. Pd 
V. Makovský
 500 Kč
 (€ 21)

382. Karel Čapek (1890–1938)
Podpis Karla Čapka
podpis, podepsaný lístek ze 7. mistrovství 
světa v letech na lyžích
 100 Kč
 (€ 5)

8. PODPiSy A DEDiKACE
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383. Jaroslav Seifert (1901–1986)
Komediantský vůz
bibliofilie, pro edici 33 připravili k vydání 
Phdr. František dvořák a František Janás, 
frontispis suchá jehla z původní desky 
Františka Tichého hlava clowa III., signováno 
Jaroslav seifert, vydáno 1980, 15 x 9 cm
 200 Kč
 (€ 9)

384. František Gross (1909–1985)
Korespondence s Dr. ivanem Hrdinou
dopis s obálkou, 9 x 14 cm
 200 Kč
 (€ 9)

385. Cyril Bouda (1901–1984)
Korespondence s Dr. ivanem Hrdinou
dopis, pohlednice, 8x rukopisné psaní 
dr. Ivanovi hrdinovi
 1 000 Kč
 (€ 42)

386. Josef Jíra (1929–2005)
Korespondence s Dr. ivanem Hrdinou
pohlednice, 10,5 x 14,5 cm
 200 Kč
 (€ 9)

387. Karel Svolinský (1896–1986)
Korespondence s Dr. ivanem Hrdinou
dopis, pohlednice, 8x rukopisné psaní 
dr. Ivanovi hrdinovi
 500 Kč
 (€ 21)

388. Miloš urbásek (1932–1988)
Korespondence s Dr. ivanem Hrdinou
dopis, 29,5 x 19 cm
 300 Kč
 (€ 13)

389. Kamil lhoták (1912–1990)
Korespondence s Dr. ivanem Hrdinou
dopis, 30 x 21 cm, strojopis podepsaný 
Kamilem lhotákem, papír natržen
 500 Kč
 (€ 21)

386.384.

390. Různí autoři
Konvolut korespondence s Dr. Hrdinou
10x dopis, hartingerová, cipár, hadlač, 
hlava, Rusek, b. s. urban, Gažovič
 100 Kč
 (€ 5)

391. Různí autoři
Konvolut korespondence s Dr. Hrdinou
10x dopis, dalibor chatrný, M. houra, V. 
Fiala, Peterka, Flejšar a další
 100 Kč
 (€ 5)

392. Různí autoři
Konvolut korespondence s Dr. Hrdinou
7x dopis, silovský, Janas, Tamchina a další
 100 Kč
 (€ 5)

393. Arnošt Paderlík (1919–1999)
Podpis
podpis, 26,5 x 17 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 9. 3. 1970, volný list, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

394. Jan Bauch (1898–1995)
Podpis
podpis, 24,5 x 17 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 22. 10. 1970, volný 
list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

395. Vojtěch Tittelbach (1900–1971)
Podpis
podpis, 23 x 18 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

396. Josef liesler (1912–2005)
Podpis
podpis, 25 x 18 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

397. Adolf Zábranský (1909–1981)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

398. Jan Kavan (1905–1986)
Podpis
podpis, 24 x 21 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 1970, volný list, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

399. Alois Sopr (1913–1993)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 15. 4. 1977, volný list, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

400. Alois Fišárek (1906–1980)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

401. Bedřich Stefan (1896–1982)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 12. 10. 1976, volný 
list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)
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413.403.

402. Richard Wiesner (1900–1972)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

403. Jiří Brož (1904–1980)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 19. 11. 1970, volný 
list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

404. Josef Malejovský (1914–2003)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 9. 9. 1970, volný list, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

405. Zdeněk Sklenář (1910–1986)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 1970, volný list, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

406. Zdenek Seydl (1916–1978)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

407. Karel Svolinský (1896–1986)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

408. Martin Salcman (1896–1979)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře 
s vyobrazením autora, 19. 10. 1976, volný 
list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

409. Jan Smetana (1918–1998)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis a věnování 
na papíře s vyobrazením autora, 26. 10. 
1976, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

410. Rudolf Kundera (1911–2005)
Podpis
podpis, 24 x 20 cm, podpis a věnování 
na papíře s vyobrazením autorova obrazu 
u okna, 4. 2. 1939, volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 150 Kč
 (€ 7)

411. Franz Grua (1799–1867)
Portrét s podpisem
litografie, rukopis, 27,5 x 20 cm, rukopis 
s podpisem německého zpěváka a herce, 
König. litograph. institut zu berlin, značeno 
Pd n.d nat gez. v. a. Müller., lith. v. 
Theemann, volný list, lehce opotřebeno, 
lehce natrženo v pravém dolním okraji
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

412. Alois Moravec (1899–1987)
Podpis na fotopohlednici
fotopohlednice, 14 x 9 cm, podpis 
na fotopohlednici s portrétem autora, r. 
1943, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

413. Vincenc Beneš (1883–1979)
Podpis na fotografii
bromostříbrná fotografie, 18 x 11,5 cm, 
podpis s věnováním na bromostříbrné 
fotografii, 3. 8. 1972, přípis na zadní straně, 
ČTK, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

414. Jindřich Štyrský (1899–1942)
Rukopis s podpisy
podpis, 18 x 12 cm, rukopis s podpisem J. 
Štyrský r. 1920, podpis F. halas aj. Štyrský 
na zadní straně serigrafie s kresbou autora, 
2x volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

415. Jaromír Stretti - Zamponi (1882–
1959)
Dopis s podpisem
rukopis, 17 x 13 cm, ručně psaný text 
s podpisem, r. 1916, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

416. Bohumír Jaroněk (1866–1933)
Podpis a fotografie
podpis, 11,5 x 11 cm, podpis autora 
na volném listě, kabinetní fotografie autora, 
fotografie v horším stavu
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)



- 40 -

421. ignát Herrmann (1854–1935)
Na různé adresy
kniha, podpis a věnování Ignáta herrmanna 
Mikoláši alšovi, r. 1902, vyd, nakl, družstvo 
Máje, Praha, 1902, ilustrace na předtitulu 
a. Mucha, polokožená vazba, 350s., vazba 
lehce odřená, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 350 Kč
 (€ 15)

422. Mikoláš Aleš (1852–1913)
Adolf Heyduk: Nástin bájesloví slovan-
ského a germánského
kniha, podpis na titulní straně Mikoláše alše 
jako majitele knihy, vyd. I. l. Kober, Praha, 
1863, ex libris M. aleš, r. 1907, pevná vazba, 
110s, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

423. Marie Majerová (1882–1967)
14x kniha s podpisem
knihy, 14x kniha s podpisem M. Majerová, 
knihy: bruno, vyd. Čin, il. J. lada, Kde 
je charlie ?, Ze slovenska, deset tisíc 
kilometrů nad sovětským svazem, Červené 
kvítí, Povídky z pekla a jiné, Panenství, 
cesta blesku, Z luhů a hor, hledání 
domova, Zpívající Čína, spisovatelky dnes, 
nejkrásnější svět, Panenství. historie 
děvčete, podpisy jsou z let 1944-1952, 
některé knihy opotřebeny, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

424. Bohumil Hrabal (1914–1997)
Postrzyžyny
kniha, podpis a věnování autora na titulní 
straně, vyd. Panstwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa, 1980, polské vydání, pův. pevná 
vazba, 128s., lehce opotřebeno, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

417. Adolf Hoffmeister (1902–1973)
Rukopis s podpisem
rukopis, 11 x 14,5 cm, ručně psaná báseň 
s podpisem autora, tištěný a nalepený 
portrét autora, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

418. Jozef Cincík
Martin Benka
kniha, 1935, 21 x 15,5 cm, sign. Martin 
benka, vydalo učitelské nakladatelstvo slov. 
unás v roce 1935 jako druhý svazek série 
slovenskí umelci, úvodní slovo napsal Jozef 
cincík, publikace obsahuje dvě poštovní 
známky a ruční přípisy Martina benky 
ke každé reprodukci obrazu, vzadu razítko 
Josef Ritter - Tcherv
PRoVEnIEncE: původně v majetku 
Williama Rittera
 2 000 Kč
 (€ 84)

419. Josef Sudek (1896–1976)
Fotografie
kniha, podpis Josefa sudka na titulní straně 
k roku 1957, vyd. státní nakladatelství 
krásné literatury, hudby a umění, Praha, 
1956, pův. clpl. vazba s papírovou obálkou, 
232s., obálka místy natržena jinak velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

420. Zdeněk Burian (1905–1981)
Božena Němcová: Babička
kniha, podpis Zdeňka buriana na titlní 
straně, il. Z. burian, vyd. V. Petr, Praha, 
1940, polokožená vazba, 175s., odřený 
hřbet, razítko na titlním listě, razítko a dvě 
staré reklamní nálepky na předtitulu, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

425. Prokop Drtina (1900–1980)
A nyní promluví Pavel Svatý...
kniha, podpis Prokopa drtiny na titulní 
straně, r. 1947, vyd. V. žikeš, Praha, 1945, 
pův. clpl. vazba s obálkou, 453s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

426. Jan Saudek (1935)
Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec
kniha, podpis a věnování autora na titulní 
straně, vyd. slovart, Praha, 2000, pův. brož, 
187s., lehce zašpiněná ořízka, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

427. Adolf Hoffmeister (1902–1973)
Paříž a okolí
kniha, podpis autora na předtitulu, vyd. Čs. 
spisovatel, Praha, 1967, pův. clpl. vazba, 
26s., povolená vazba, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

428. Vilém Heckel (1918–1970)
Království slunce a ledu
kniha, podpis autora na titulní straně, vyd. 
sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 
1960, pův. clpl. vazba bez obálky, 207s., 
lehce zašpiněná vazba, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

429. Jaroslav Seifert (1901–1986)
Osm dní
sešit, podpis J. seifert, r. 1968, il. J. Čapek, 
vyd. Čs. spisovatel, Praha, 1968, pův. sešit 
s obálkou, 32s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

424.417.
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435.431.

430. Vladimír Holan (1905–1980)
Tři
volné listy, věnování s podpisem autora, 
r. 1966, il. F. Tichý, vyd. Československý 
spisovatel, Praha, 1957, volné listy v obálce, 
potrhaná obálka a hřbet, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

431. Maxmilián Švabinský (1873–1962)
E. Švabinská: Vzpomínky z mládí
kniha, věnování a podpisy E. Švabinská, 
M. Švabinský a Z. Švabinská-Vejrychová 
na titulní straně, vyd. snKlu, Praha, 1960, 
pův. clpl. vazba s obálkou, 361s., obálka 
zašpiněna, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

432. Jiří Židlický (1895–1950)
Z. Hostička: Jak jsem se učil myslivcem
kniha, originální a sign. kresba J. židlický 
na patitulu, podpis autora a věnování na titl. 
listu, vyd. E. hladík, Praha, 1944, převazba, 
pův. ob. vevázána, 185s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

433. Josef Thomayer (1853–1927)
Z lidské biologie
kniha, podpis a věnování autora, vyd. 
nákladem vlastním, Praha, 1915, převazba, 
136s., uvolněn jeden arch, poznámka 
majitele na titl. listě, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

434. Karel Kramář (1860–1937)
Sborník Dra Karla Kramáře
kniha, podpis K. Kramář na titlní straně, 
nákladem pražské akciové tiskárny, Praha, 
1930, pův. clpl. vazba v kart. obalu, 372s., 
výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

435. Andrej Vozněsenskij (1933–2010)
Parabola
kniha s podpisem autora, 19,7 x 12 cm, 
signováno autorem na titulním listu azbukou 
andrej Vozněsenskij (s věnováním), Přeložil 
Václav daněk a luděk Kubišta. Vydalo 
státní nakladatelství krásné literatury 
a umění, Praha 1962. Plamen - edice 
současné zahraniční poezie, svazek 29. 
obálku a grafickou úpravu navrhl Václav 
bláha. Vydání první, stran 103. Původní 
brož, s ochranným plastovým obalem, 
měkká vazba ve hřbetě rozlepena.
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

436. František Halas (1901–1949)
Časy
bibliofilie, podpis Fr. halase na patitulu, vyd. 
Fr. a l. halasovi pro své přátele k novému 
roku 1940, Praha, 1939, il. Fr. Tichý, volné 
listy v pův. ob., nestr., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

437. Adolf Born (1930–2016)
ilja Hurník: Dějeprava hudební
kniha s podpisem, podpis na patitulu, il. 
a vazba a. born, vyd. supraphon, Praha, 
1986, ed. lyra Pragensis, pův. clkž. vazba, 
117s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

438. Adolf Born (1930–2016)
K.J. Erben: Kytice
kniha s podpisem, podpis na patitulu, il. 
a vazba a. born, vyd. supraphon, Praha, 
1989, ed. lyra Pragensis, pův. clkž. vazba, 
248s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

439. Adolf Born (1930–2016)
Mým národům
kniha s podpisem, podpis na patitulu a il.a. 
born, vyd. supraphon, Praha, 1990, ed. lyra 
Pragensis, pův. clkž. vazba, 80s., výborný 
stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

440. Adolf Born (1930–2016)
Bornografie
kniha s podpisem, podpis s kresbičkou 
a věnováním na patitulu a. born, vyd. 
Mladá fronta, Praha, 1970, předmluva M. 
Macourek, upr. J. Rathouský, pův. clpl. 
vazba s ob., 128s., drobně otřepené růžky 
obálky, jinak velmi pěkný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

441. Adolf Born (1930–2016)
Bilderbuch der Reisekunst
kniha s podpisem, podpis na patitulu a. 
born, vyd. Eulenspiegel Verlag, berlin, 1982, 
obs. velké mn. bar. vyobr. děl a. borna, pův. 
clpl. vazba s ob., 111s., drobné natžení ob. 
v horní části, jinak velmi pěkný, krásný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)
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442. Jiří Trnka (1912–1969)
Jan Werich: Fimfárum
kniha s podpisem, podpisy J. Wericha a J. 
Trnky s věnováním na tit. listě, vyd. Čs 
spisovatel, Praha, 1960, il. J. Trnka, pův. 
clpl. vazba s ob., 142s., okraje ob. značně 
poškozené, zevnitř podlepena, stav knihy 
velmi dobrý
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

443. Kamil lhoták (1912–1990)
Kamil Bednář: Odila
kniha s podpisem, podp. na tit. listě, il. 
a vazba K. lhoták, vyd. supraphon, Praha, 
1976, ed. lyra Pragensis, pův. clkžn. vazba, 
152s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

444. Franziska Diana Sternbergová Phip-
ps (1936)
Cecilia Sternbergová: Cesta (Paměti čes-
ké aristokratky)
kniha s podpisem, podp. na tit. listě d. 
sternbergová Phipps, vyd. Paseka, Praha, 
2002, pův. karton. vazba s ob., 640s., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 800 Kč
 (€ 34)

445. Zdeněk Jirotka (1911–2003)
Muž se psem
kniha s podpisem, podp. s věnov. Z. Jirotky 
na tit. listě, vyd. Růže, České budějovice, 
1968, sešit, 93s., opotřebená obálka, 
zažloutý papír
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

447.443.

446. Jan Werich (1905–1980)
Jan Werich......tiletý
kniha s podpisem, podp. s věnov. na tit. listě 
J. Werich, vyd. orbis, Praha, 1965, pův. 
clpl. vazba s ob., 45s. + obr. přílohy, ob. 
opotřebena, kniha v dobrém stavu
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

447. Jan Werich (1905–1980)
italské prázdniny
kniha s podpisem, podp. s věnov. na tit. listě 
J. Werich, vyd. Čs spisovatel, Praha, 1961, 
pův. clpl. vazba bez ob., 95s., na tit. listě též 
razítko se jménem pův. majitele, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

448. Miroslav Horníček (1918–2003)
Horníček - Hurník - Preclík: Trojhlas
kniha s podpisy, 3x podpis za titulem: 
M. horníček, I. hurník a V. Preclík, vyd. 
Melantrich, Praha, 1986, pův. clpl. vazba 
s ob., 288s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

449. Adolf Hoffmeister (1902–1973)
Julius Verne: Cesta kolem světa za osm-
desát dní
kniha s podpisem, podp. na patitulu, 
ilustrace koláží, ob. a doslov a. hoffmeister, 
vyd. snKlhu, Praha, 1959, pův. clpl. vazba 
s ob., 294s., ob. mírně opotřebena, stav 
knihy velmi dobrý
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

450. Miroslav Zajíc (1946)
M. Zajíc a J. Kašpar: Dobrý den!
kniha s podpisy, podp. obou autorů na tit. 
listě, vyd. Radost, Praha, 1993, pův. brož, 
nestr., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 300 Kč
 (€ 13)

451. Alain Gerbault (1893–1941)
Za sluncem (lodní deník)
kniha s podpisem, podp. s věnov. nakladateli 
E. beaufortovi na patitulu a. Gerbault, vyd. 
E. beaufort, Praha, 1930, vevázána mapka, 
clkž. vazba se zlacením na hřbetu, 128s., 
výborný stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

452. Zdeněk Jirotka (1911–2003)
Sedmilháři
kniha s podpisem, podp. s věnov. Z. Jirotky 
pod tit. listem své povídky, vyd. středočeské 
nakl., Praha, 1970, pův. brož, 155s., mírně 
poškozený hřbet, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

453. Václav Havel (1936–2011)
asanace
kniha, podpis se srdíčkem na patitulu V. 
havel, vyd. Galaxie, Praha, 1990, pův. brož, 
96s. + obr. příloha, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)
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458.456.

454. Jiří Černý (1936)
4x kniha s podpisem
knihy, obs. Když se řekne Jiří Černý (Jonáš, 
1986), hvězdy tehdejších hitparád (Panton, 
1989), Zpěváci bez konzervatoře (Čs, 1966) 
a Poplach kolem beatles (Panton, 1966); 
první dva svazky v dobrém stavu, zbylé dva 
opotřebené a mírně zašlé
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 500 Kč
 (€ 21)

455. Jiří Wolker (1900–1924)
Gość w domu
kniha, podp. s věnov. polských překladatelů 
Kazimiera a stanislawy alberti na patitulu, 
vyd. F. hoesicka, Warszawa, 1927, pův. 
brož, 54s., trochu opotřebená ob., dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

456. Karel Kryl (1944–1994)
Kníška Karla Kryla
kniha, podpis na tit. listě Karel Kryl, vyd. 
Mladá fronta, Praha, 1990, pův. clpl. vazba 
s ob., 172s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

457. Adolf Jelínek Alex (1890–1957)
Osudové rozcestí
kniha, podp. s věnov. na tit. listě a.J. alex, 
vyd. J.R. Vilímek, Praha, 1935, pův. brož, 
242s., mírně opotřebená ob., velmi dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 200 Kč
 (€ 9)

458. ludvík Bradáč (1885–1947)
Knihvazačství
kniha, podp. na patitulu l. bradáč, vyd. 
autor nákladem vlastním, Praha, 1934, 
druhé, opravené vydání, pův. brož, 325s., 
restaurováno - nové papírové desky, ob. 
z vnitřní strany opravena, velmi pěkný, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

459. Jiří Trnka (1912–1969)
Souborná výstava
katalog, podp. v úvodu pod vlastní fotografií 
J. Trnka, vyd. Západočeské muzeum, 
Plzeň, 1962, obs. čb. vyobr., sešit, nestr., 
poškozená ob. a okraje, jinak dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 400 Kč
 (€ 17)

460. Jan Zrzavý (1890–1977)
Jar. Bednář: Hvězdná tuláctví
kniha, čtyři reprodukce J. Zrzavý, návrh 
vazby E. Frinta, podpis básníka proti titulu, 
vydala družstevní práce, Praha 1930, 64s., 
polokož. vazba, holand. papír van Gelder, 
ex. 169/400, ed. krásných tisků slunovrat 
sv.7, velmi dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 2336
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

461. Kamil lhoták (1912–1990)
Alfred Jarry: Nadsamec
kniha, podpis na titulní stránce a ilustrace 
K. lhoták, překlad J. Zaorálek, doslov l. 
Kundera, odeon, Praha 1968, plátěná 
s obálkou, obálka na hřbetu a rohu 
poškozená, lehce zkosený hřbet, jinak stav 
dobrý
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

462. Marc Chagall (1887–1985)
Marc Chagall: Der Vogelfänger - Aus-
gewählte Graphik
katalog, tužkou signovaná reprodukce Marc 
chagall, katalog v deskách (imitace knihy) 
s 7 barevnými reprodukcemi (1 sign.), úvodní 
text a koncept výstavy claude Esteban, 
vydal haus der Kunst, München 1978, brož 
v laminát. deskách, 124s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 4 000 Kč
 (€ 167)

463. Václav Havel (1936–2011)
Dálkový výslech
kniha, věnování s podpisem prezidenta 
Václava havla v titulu, rozhovor Václava 
havla s Karlem hvížďalou, vydal Melantrich, 
Praha 1989, 80s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

464. Václav Havel (1936–2011)
Vážení občané,
kniha, podpis prezidenta Václava havla 
v titulu, projevy Václava havla červenec 
1990 - červenec 1992 , vydaly lidové noviny, 
Praha 1992, lamino, 215s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

465. 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)
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470. Jožka Baruch (1892–1966)
Ant. Sova: Smetanovo kvarteto Z mého ži-
vota
bibliofilie, Z pozůstalosti gen. Eliáše?, 
vydavatelovo věnování gen. aloisu Eliášovi 
na patitulu, dvoubarev. sign. dřevoryt, viněta 
v titulu a v závěru vše dřevorytem a úprava 
J. baruch, soukromě vydal pplk. Vladimír 
Šumbera, Valašské Meziříčí 1934, brož s ob., 
Ex. 95/150 14s., papír Pannekoek, velmi 
dobrý stav
lITERaTuRa: sáňka č. 4924
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

471. 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)

472. ludvík Kundera (1920–2010)
Václav Zykmund: A zatím co válka
bibliofilie, 2 x podpis l. Kundera, sborník 
skupiny Ra, 3. sv. Edice Ra, vydala Rovnost, 
brno 1946, 60 s., polopl. převazba
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

473. Antonín Strnadel (1910–1975)
František Nechvátal: Dary lásky
kniha, ručně kolorovaná a podepsaná 
ilustrace ve frontispisu a. strnadel, podpis 
a věnování Fr. nechvátala, vydal Jan Jelínek, 
v německém na Moravě 1939, ex. 1/20 
na ručním papíře Pannekoek, 33 s., brož., 
obálka při okraji lehce zašpiněná, potrhaná, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

466. 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)

467. 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)

468. 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., ochranné pouzdro, ob. při 
krajích drobně pokrčená, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

469. František Bílkovský (1909–1998)
Jan Zahradníček: Národ
bibliofilie, podpis básníka J. Zahradníčka 
v tiráži, linoryt ve frontispisu a litografie 
v příloze a podpis v tiráži Fr. bílkovský, 
tisk Jan Mucha ve Vel. Meziříčí, na patitulu 
podepsal a vydal Jindra Jelínek, Praha 
1943, ex. 248/?, brož, nestr. (12s), desky 
lehce zašlé, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

474. Alfons Breska (1873–1946)
Novalis
brož, podpis a věnování a. breska, vydaly 
Pražské akciové tiskárny, Praha 1934, 36 s., 
brož., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

475. Zdeněk Mézl (1934–2016)
Milostná povídka historická
kniha, podpis v titulu Z. Mézl, vydal 
Československý spisovatel, Praha 1984, cpl. 
vazba s ob.,265s., velmi dobrý stav,
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

476. Zdeněk Mézl (1934–2016)
J. Svátek: Pražské historie
kniha, říkanka s podpisem v titulu Z. Mézl, 
vydal Československý spisovatel, Praha 
1985, cpl. vazba s ob., 334s., oděrky 
na obálce, mírně zkosený hřbet, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

477. Rudolf Medek (1890–1940)
Rudolf Medek: Živý kruh
bibliofilie, básníkova portrétní fotografie 
proti patitulu, podpis s datací na patitulu, 
nesouvis. věnování na titulu, viněta v titulu 
a úprava V.h.brunner, vydal ludvík bradáč, 
Královské Vinohrady 1922, dobová clpl. 
vazba, 58s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

469. 475.



485. Více autorů
Pamětní kniha Oppeltova vinařství
kniha, 33 x 34 cm, originální rukopisy, podpisy 
a dedikace 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
 24 000 Kč
 (€ 1000)
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485.

484.483.

478. Otokar Fischer
Ozářená okna
bibliofilie, básníkův podpis s datací 
na přídeští, návrh obálky, viněta v titulu 
a úprava V.h.brunner, pravděpodobně jeho 
poslední typografická úprava v kubisticky 
expresivním stylu, vydal Fr. borový, Praha 
1916, orig. brož, 66s., kraje hřbetu a obálky 
poškozené, dobrý stav
lITERaTuRa: Toman: Kniha v českém 
kubismu, 2004, s. 78 a 83 obr..4.2.19
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

479. Rudolf Medek (1890–1940)
Rudolf Medek: Veliký pochod Čechoslo-
váků Ruskem a Sibiří
kniha, podpis s věnováním na patitulu Rud. 
Medek, rekapitulace ruského legionářského 
tažení, vydalo státní nakladatelství, Praha 
192, orig. brož, 40s., obálka pomačkaná 
a zašlá, listy zažloutlé, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 200 Kč
 (€ 9)

480. Emma Jarošová (1911–2008)
Mezi starou a novou vlastí : kronika čsl. 
emigrantů v rakouských uprchlických tá-
borech
kniha, podpis autorky na titulu, česká 
spisovatelka, etnografka a jedna z vůdčích 
postav českého exilu v Kanadě, 1. vydání 
v českém jazyce, vydal hlas-Voice, new 
york 1986, orig. brož, 368s., obálka lehce 
zašlá, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

481. Jan Zrzavý (1890–1977)
P. loti: islandský rybář
kniha, podpis s věnováním, obálka 
a ilustrace Jan Zrzavý, úprava Z. sklenář, 
ed. nesmrtelní, vydal snKlhu, Praha 1959, 
clpl. vazba s ob., 172 s., drobné opotřebení 
obálky, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

482. Josef Škvorecký (1924–2012)
Zbabělci
kniha, podpis na titulu Josef Škvorecký, 
obálka a úprava Z. seydl, ed. žatva, vydal 
Československý spisovatel, Praha 1964, 
clpl. vazba s ob., 355 s., drobné opotřebení 
vazby, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

483. 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
 200 Kč
 (€ 9)

484. 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
 200 Kč
 (€ 9)
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486. Karolína Vávrová
Pražská kuchařka aneb praktický návod 
k nejchutnějšímu připravování všelikých 
pokrmů masitých , moučných a postních
kniha, vyd. august lehmann, Praha, 1873, 
třetí vydání, clpl. převazba, pův. obálka 
nalepena na předních deskách, 511s., dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

487. Magdalena Dobromila Rettigová 
(1785–1845)
Domácí kuchařka, aneb, Snadno pocho-
pitelné a wyskoumané poučení, kterak 
se masité i postní pokrmy nejchutnějším 
způsobem waří, pečou a zaděláwají
kniha, vyd. nákladem Jaroslava Pospíšila, 
Praha, 1860, osmé vydání, poloplátěná 
převazba, 375s., chybí frontispis s portrétem 
autorky, skvrny na některých stránkách, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

488. Neznámý autor
Zlatá kniha grad hotelu Šroubek v Praze
kniha, velké množství fotografií a ilustrací, 
vydáno vlastním nákladem, Praha, 1926, 
originální pevná vazba se zlacenou ražbou, 
208s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

492.486.

489. Gabriela Triwaldová (1814–1895)
Česká národní kuchařka
kniha, vyd. alois hynek, Praha, pevná 
převazba, pův. ob. nalepena na deskách 
a hřbetu, 360s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

490. Kolektiv autorů
3x rybí kuchařka
3x sešit, Ryby a jejich úprava, r. 1930, 1933, 
1939, vyd. Vodňany, 3x sešit, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

491. Jan Macků (1881–1964)
Houbová kuchyně. Vyzkoušených 100 re-
ceptů
sešit, vyd. R. Promberger, olomouc, 1915, 
pův. sešit, 32s., pěkný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

492. Marie Úlehlová-Tilschová (1896–
1978)
Česká strava lidová
kniha, vyd. družstevní práce, Praha, 
1945, pův. vazba s obálkou, 631s., obálka 
opotřebena, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

493. Marie Štechová
Kuchařka Marie Štechové
kniha, 2. vydání, vyd. nakl. družstvo Máje, 
Praha, 1925, papírová převazba, 479s., 
několik uvolněných listů, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

494. Antonín Kuperius
Nowá wýborná Knižka Kuchařská, aneb, 
Zřetedlná ponavčenj pro panj, děwčata 
a kuchařky, kterak rozličné pokrmy, gak 
masyté, tak postnj dobře a lacyně při-
prawowati, neb strogiti magj ...
kniha, vyd. v Jindřichově hradci, 1821, 92s., 
samostatný sešitý blok, chybí desky, stránky 
kompletní od titulní strany po obsah
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

495. Jan Kettner
Moučníkářka
kniha, 1250 receptů na moučníky, 
vyd. Ústřední dělnické knihkupectví 
a nakladatelství, Praha, 1926, pův. clpl. 
vazba, 277s., vazba lehce zašpiněna, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

9. KuCHAřKy

489.

495.
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502.499.

496. 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
 900 Kč
 (€ 38)

497. 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
 900 Kč
 (€ 38)

498. 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
 800 Kč
 (€ 34)

499. 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
 2 800 Kč
 (€ 117)

500. J.N. Konečný
Wšeobecný český sekretář a práw-
ní přítel, kterýžto učí wšecky w lidském 
žiwobytí potřebné spisy, jako: psaní, za-
dání, smlauwy, kšafty, kwitance, ozná-
mení, wyswědčení a jiné užitečné písem-
nosti bez cizí pomoci podlé zákonů w Če-
chách, na Moravě a w Slezku p
kniha, vyd. u Petra Rohrmanna, c.k. 
dworního knihkupce, Vídeň, 1848, plkžn. 
vazba, 384s., drobné popisky na předsádce, 
flíčky na listech, jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

501. John Milton (1608–1674)
Ztracený ráj
kniha, první vydání, překlad Josefa 
Jungmanna, pouze první díl (zpěv první až 
šestý), vyd. bohumil hase, Praha, 1811, 
karton. desky, 320s., místy flíčky na listech, 
na tit. listě vpisek perem, odřené okraje 
desek, jinak dobře zachováno
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

502. Jean-François Marmontel (1723–
1799)
Bélisaire
kniha, francouzský filosofický román, ve své 
době cenzurován, mědiryt ve frontispisu 
h. Gravelot ins, I. a. chovin sculp, 1x 
neznačený mědiryt, vyd. Jules henri Pott, 
1784, pův. vazba, 245s., opotřebená vazba 
i hřbet, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 3 000 Kč
 (€ 125)

503. Neznámý autor
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
für die gesammten Deutschen Erbländer 
der Oesterreichischen Monarchie
kniha, vyd: Wien: k.k. hof und 
staatsdruckerey, 1811, 1.-3. díl v jednom 
svazku, zřejmě původní kartonová vazba, 
papírový štítek na hřbetu, vazba lehce 
odřená, hřbet natržen v horní části, textová 
část je kompletní a ve výborném stavu
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

504. Kolektiv autorů
Rukopis zelenohorský a královédvorský
kniha, třetá vydání, ed. Jos. Kořínek, vyd. 
I. l. Kober, Praha, 1875, pův. pevná vazba, 
87s., mírná pachová stopa, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

10. STARÉ TiSKy
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508.505.

505. Neznámý autor
Benedictinus bis Praedicans
manuskript, 36 x 25 cm, rukopisný homiliář 
pocházející z benediktinského kláštera 
v Kladrubech, r. 1766, pův. pergamenová 
vazba s ornamentálním zdobením 
na deskách, štítek s názvem na hřbetu, dva 
řemínky s kováním, 1238s., vazba nese 
stopy nejspíše od vlhka, jinak výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 10 000 Kč
 (€ 417)

506. Jacques-Hyacinthe Serry (1659–
1738)
Exercitationes Historicae, Criticae, Pole-
micae De Christo, Ejusque Virgine Matre
kniha, historická, kritická, polemická 
cvičení o Kristu a jeho panenské matce, 
dílo dominikánského teologa J. h. serryho, 
vyd. Joannes Malachinus, Venetiis, 1719, 
mědirytová viněta v titlním listu, dále viněty 
a iniciály v textu, heraldické exlibris ve vnitřní 
straně předních desek: Franz Gregor markýz 
z carpinetti (+1758), razítko na předtitulu, 
celokožená vazba, 486s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

507. Edgar Allan Poe (1809–1849)
The Works
kniha, 2sv. vyd. a. a c. black, soho square, 
london, 1901, portrétní oceloryt autora 
ve frontispisu, clpl. vazba, 513s. a 569s., 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

508. Jan Amos Komenský (1592–1670)
Historie o těžkých protivenstvích církve 
české
kniha, vyd. Jan samuel landolt, 1844, 
portrét J. husa a J. a. Komenského, pův. 
pevná vazba, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

509. Friedrich Schiller (1759–1805)
Panna Orleánská
kniha, vyd. Praha, 1838, tisk arcibiskupská 
tiskárna, W. Špinka, překl. s. K. Macháček, 
exlibris majitele, polokožená vazba, 168s., 
vlastnická razítka na titl. straně a v textu, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

510. 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)

511. 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
 12 000 Kč
 (€ 500)

512. 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
 2 000 Kč
 (€ 84)

513. 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
 2 000 Kč
 (€ 84)
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515.

514. 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
 1 500 Kč
 (€ 63)

515. 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)

517. François Marie Arouet Voltaire 
(1694–1778)
la Pucelle
starý tisk, 1762, 19,8 x 12 cm, la PucEllE 
d´oRlÉans, PoËME, dIVIsÉ En VInGT 
chanTs, aVEc dEs noTEs. Genéve 1762, 
nakladatel cremer, 358 stran. na titulním 
listu viněta, živá záhlaví tištěná versálkami, 
francouzský text tištěn petitem na ručním 
papíře, poznámky tištěné ve dvou sloupcích 
kursivou, tučně tištěné versálky, dřevořezové 
viněty, od strany 272 až do konce chybná 
paginace, dvojité linky. Původní dobová vazba 
z hnědé hověziny na obou deskách zdobená 
nepravidelným mramorováním, ve hřbetu 
tlačený a zlacený geometrický ornament, při 
horním okraji dobový světle hnědý kožený 
štítek s tlačeným a zlaceným názvem, barvené 
ořízky, na předsádkách dobový olejový 
papír s ornamentálním vzorem. Vazba při 
okrajích hřbetu mírně odřená a popraskaná, 
naražené rohy, při dolním okraji hřbetu kůže 
natržená, jinak velmi pěkný stav. slavný 
pamflet, veršovaná satira na církví vytvořenou 
legendu o čistotě a neposkvrněném panenství 
francouzské národní hrdinky, Johanky z arku, 
panny orleánské. Voltaire tu přirozeně 
vydatně rozeznívá strunu erotiky, jak to 
už dovoluje a přímo žádá sám námět, ale 
především různými situacemi, do nichž uvádí 
přísnou strážkyni „toho nejcennějšího, co 
dívka má“, zesměšňuje svatozář, vytvořenou 
kolem ní právě církví, a pošetilost těch, kdo 
jsou ochotni jí věřit. Voltaire se odvážil zveřejnit 
dílo až několik let po jeho napsání a pod 
pseudonymem abbé Trithéme, i předmluva 
v nabízeném vydání je opatřena jménem 
apuleius Risorius, což je pravděpodobně jeden 
z řady autorových pseudonymů. Voltaire sám 
považoval Pannu za své nejlepší dílo, kniha 
byla také zařazena církví na Index zakázaných 
knih. Vydání je doprovozeno 19 rytinami podle 
Gravelota, které též ve své době vzbudily pro 
svůj obsah pohoršení.
lITERaTuRa: barbier III,1108; cohen 520; 
sander 2011
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 10 000 Kč
 (€ 417)

518. Johann Gottlieb Heineccius (1681–
1741)
Elementa ivris Germanici
kniha, druhý svazek díla německého 
právníka a filosofa pojednávající o dějinách 
německého práva, vyd. Impensis 
orphanotrophei, halae, 1737, latinský 
text, červený a černý tisk na titulní straně, 
mědirytina, viněty na koncích kapitol 
v textové části, vlys na začátku první 
kapitoly, pův. pergamenová vazba, 704s., 94 
nestr., zašpiněná vazba v horní části, velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 400 Kč
 (€ 100)

519. Více autorů
Abhandlungen der Böhmischen Gesells-
chaft der Wissenschaften in Prag auf das 
Jahr 1785
kniha, spisy České společnosti nauk 
v Praze, druhá část, vyd. r. 1786, viněta 
na titl. straně, 5x bar. mědirytová příloha 
s botanickou tématikou, 1x čb. mědirytová 
příloha s technickou tématikou, 5x 
mědirytové heraldické vyobrazení, autor 
přírodních kapitol prof. Josef Mayer, autoři 
historických textů František Martin Pelcl, 
Gelasius dobner, Josef dobrovský, otto 
steinbach z Kranichštejna a Karel Raphael 
ungar, pův. polokožená vazba, zlacenou 
ražbou zdobený hřbet, 271s., popraskaný 
hřbet, potlučené rohy, jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 8 500 Kč
 (€ 355)
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520. 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)

521. Gregor Kolb (1681–1746)
Series Romanorum Pontificum Cum Re-
flexionis Historicis, Quas Contra D. Joan-
nem Hübnerum aliosque lutheranos ma-
xime Historicos
kniha, dějiny římských papežů, frontispis 
nadání sv. Petra mědirytem, iniciály a vlysy 
v úvodu a signet v závěru dřevorytem, 
soupis papežů od sv. Petra po r. 1720, vydali 
Georg schlüter & Martin happach, augusta 
Vindelicorum (augsburg) 1724, 381s. VII. 
listů, pův.papírová vazba restaurována, 
ochr. pouzdro, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

522. 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)

523. 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)

524. Jean-Frédéric Osterwald (1663–
1747)
les Saintes écritures de lancien 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)
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525. 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 
na svou dobu převratné 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, 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)

526. 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)

527. John Bowring (1792–1872)
WÝBOR Z BáSNiCTWi ČESKÉHO. - CHE-
SKiAN ANTHOlOGy: BEiNG A HiSTORy 
OF THE Poetical literature of Bohemia,..
kniha, vzácné vydání první antologie 
českých obrozeneckých básníků v cizím 
jazyce z pera anglického polyglota, 
ekonoma a právníka Johna bowringa, 
nejprve autorova studie o české literatuře, 
následuje antologie anglických překladů 
z děl dle autora nejvýzn. představitelů 
české literatury konce 18. a poč.19. století: 
Karel sudimír Šnajdr, antonín Puchmayer, 
Josef Jungmann, Milota Zdirad Polák, Jan 
Kollár, Václav hanka, žofie Jandová (pseud. 
František ladislav Čelakovský), Pavel Josef 
Šafařík, František Turýnský. vydal Rowland 
hunter, london 1832, pozdější polokož. 
převazba, 266s., knihovní razítka, vyřazeno, 
velmi dobrý stav, lehce rozvolněná vazba
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 200 Kč
 (€ 50)

528. Jan Amos Komenský (1592–1670)
Opera Didactica Omnia
3x kniha, opera didactica omnia, Editio 
anni 1567 lucis ope expressa, Tomus I, 
Pars I-II; Tomus II, Pars III-IV & Tomus III – 
commentationes,v prvních dvou svazcích 
fotolitografický přetisk amsterodamského 
vydání z r. 1657, ve třetím připojena studie 
o vzniku a komposici tohoto díla a srovnávací 
poznámky k starším edicím jednotlivých 
prací v souboru obsažených, vyd. academia 
scientiarum bohemoslovenica, Praha, 1957, 
3sv., pl. vazba s koženým hřbetem, výborný 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 800 Kč
 (€ 75)
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529. 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 flíčky nebo 
výraznějším ušpiněním či zažloutnutím, 1 
list natržený; dobrý stav
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 5 000 Kč
 (€ 209)

530. František Dlouhý (1852–1912)
Brouci
kniha, soustavný popis nejdůležitějších 
čekých brouků s návodem, kterak zakládati 
sbírky broukův, 7 rytin, 20 barevných 
chromolitografických tabulí, 500 vyobrazení 
v textu, vyd. I. l. Kober, Praha, 1911?, pův. 
pevná vazba, 201s., několik listů a jedna 
chromolitografie uvolněna, jinak velmi dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

531. František Klapálek (1863–1919)
Atlas brouků středoevropských
kniha, obrazová část, 48 chromolitografických 
tabulí, vyd. I. l. Kober, Praha, 1903, pův. 
pevná vazba, 48s., lehce opotřebeno, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

532. Jan John (1850–1920)
Přírodopis hub
kniha, 30 chromolitografických tabulí, vyd. I. 
l. Kober, Praha, 1941, II.vydání, pův. pevná 
vazba, nestr., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

531.

529.

11. PříRODOPiS

532.
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533. Kolektiv autorů
Výstavba hlavního města Prahy 1945 - 
1975
fotografie, 32 čb. fotografií na fotopapíře, 
textová část, mapy, autoři fotografií: 
Voženílek, uher, hromádková, bořek, 
Koupaloví a další, vyd. orbis, Praha, 1975, 
volné fotografie v papírové obálce, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

534. Josef Hrabák
Průvodce po Příbrami a okolí
průvodce, čb. fotografie a soubor map 
v zadní části knihy, vyd. Karel simon, 
Příbram, 1893, pův. clpl. vazba se zlaceným 
názvem a raženou ornametální dekorací, 
205s., lehce opotřebeno, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 200 Kč
 (€ 50)

535. 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
 800 Kč
 (€ 34)

536. Václav Jansa (1859–1913)
Stará Praha
brož, 100 reprodukovaných akvarelů, vyd. 
E. beaufort, Praha, cca. 1920, pův. brož, 
výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

537. Josef Hanka (1910)
Pražské pohledy (kalendář)
12x reprodukce fotografií, 1. polovina 20. 
století, 23 x 27 cm
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 200 Kč
 (€ 9)

538. 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
 3 000 Kč
 (€ 125)

534.533.

12. MíSTOPiS

536. 538.535.
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544. Neznámý autor
Aeronautics, sixteenth annual report of 
the National advisory committee for aero-
nautics 1930
kniha, vyd. Govermant printing office, 
Washington, 1931, united states, kniha 
obsahuje velké množství technických 
nákresů, tabulek, fotografií letadel, pův. clpl 
vazba, 787s., vazba místy zašpiněná, lehce 
opotřebeno, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

545. Edvard lederer (1859–1944)
Kapitoly o židovství a židovstvu
brož, 2sv., vyd. b. kočí, Praha, 1925, 2x pův. 
brož, 222+193s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

546. Arthur Edward Waite (1857–1942)
The pictorial key to the tarot
kniha, čb. ilustrace karet, vyd. William Rider 
and son limited, london, 1922, anglický 
text, pův. clpl vazba, 339s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

547. Stanislas Guaita (1861–1897)
Chrám satanův
kniha, ilustrační přílohy, vyd. sfinx, Praha, 
1921, pevná převazba, útržky z pův. obálky 
nalepeny na přední vazbě, 402s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 800 Kč
 (€ 34)

548. Georges lys de (1855–1931)
En Volupté
kniha, 24x ofsetová ilustrace, vyd. offenstadt 
Freres, Paris, 1902, clpl. převazba, nestr., 
lehce opotřebeno, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

549. iamblichos z Chalkidy (245–325)
O mysteriích egyptských
kniha, vyd. sfinx, Praha, 1922, překl. Jaroslv 
Matoušek, clpl. vazba, 178s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

539. Neznámý autor
Balíček hracích karet
32 x tisk, papír, 10,5 x 6 cm, hrací karty 
z tiskárny Jana Rittera v sirkové ulici v Praze
PRoVEnIEncE: původně v majetku 
Williama Rittera
 700 Kč
 (€ 30)

540. Neznámý autor
Balíček hracích karet
32 x tisk, papír, 10,5 x 6 cm, hrací karty 
z tiskárny Jana Rittera v sirkové ulici v Praze
PRoVEnIEncE: původně v majetku 
Williama Rittera
 700 Kč
 (€ 30)

541. Různí autoři
Konvolut moravských folklorních vzorů
25 x kombinovaná technika, tempera, papír
 500 Kč
 (€ 21)

542. Jiří Šalamoun (1935–2022)
Zvukomalba
tuš, papír, 30 x 21,2 cm, monogr. ld J. Š.
 1 500 Kč
 (€ 63)

543. Neznámý autor
Album nálepek Solo
album, 22 x 30 cm, cca. 1400 výročních 
samolepet firmy solo lipník a sušice, album 
obsahuje nálepky mnoha témat a žánrů, 
např: dílo M. alše, Varšavská smlouva, 
pražské restaurace a hospody, dějiny 
umění, pravěk, spisovatelé, doprava, Zoo 
Praha, letadla aj., pův. clpl. album, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

549.

547.

13. RARiTy

547.
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550. Furze Morrish
The ritual of higher magic
kniha, vyd. oak three books, london and 
Melbourne, 1947, clpl. vazba s obálkou, 
128s., obálka lehce potrhána, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

551. Neznámý autor
Extirpation of ukrainians in Poland
sešit, čb. fotografie, anglický text, vyd. 
The central Executive committee of the 
Representantives of ukrainian Refugee 
organisations in czechoslovakia, Prague, 
1930, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

552. Purshotam Vishram Mawjee
Purshotams pictures album ii.
volné listy, soubor šestnácti bar. ilustrací, 
vyd. The lakshmi art Printing Worsk, byculla, 
bombay, přiložen český, ručně psaný 
doprovodný text, volné listy v obálce, obálka 
opotřebena, razítko majitele, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

553. 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)

554. 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)

555. 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)

556. Neznámý autor
Ohníček ii. ročník
kniha, 25 svázaných čísel z let 1951 až 1952, 
propagandistické obálky, pevná převazba, 
397s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 400 Kč
 (€ 17)

552.

556.
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561. Zdeněk Burian (1905–1981)
K. May: Odkaz posledního inky
kniha, 36x kvašová ilustrace celostr. 
i v textu, návrh kresby na deskách Z. burian, 
vydal Jan Toužimský, Praha 1932, původní 
nakladatel. clpl. vazba, 476s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

562. Zdeněk Burian (1905–1981)
K. May: Vánoce
kniha, il. Zd. burian, V. Černý a c. bergen, 
vyd. Toužimský & Moravec, Praha, 1934, 
pův. nakladatel. clpl. zdobená vazba, 414s., 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

563. Karel May (1842–1912)
Das Buch der liebe
kniha, první vydaná kniha Karla Maye byť 
není autorem veškerého textu, kniha vyšla 
anonymně, vyd. Münchmeyer, dresden, 
1876, chromolitografie ve frontispisu, polopl.
vazba, 208s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

564. 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)

557. Zdeněk Burian (1905–1981)
J. Augusta: lovci jeskynních medvědů
kniha, podpis Zdeněk burian, 10 barev. 
příloh a 1 rozkládací ilustrace Z. burian, 
vydalo státní pedagogické nakladatelství, 
Praha 1976, 234s., kartonová vazba, stav 
velmi dobrý
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 800 Kč
 (€ 75)

558. Zdeněk Burian (1905–1981)
Karel Hloucha: řiďte loď k Pacifiku
kniha, ilustrace, návrh vazby Zd. burian, 
10 čb. kvašových ilustrací v textu, 7 čb. 
kvašových ilustrací v rozkládacích přílohách, 
edice s puškou a lassem, tisk ant. novák, 
Kutná hora, vydali Toužimský a Moravec, 
Praha 1937, 301 s., plátěná vazba chráněná 
folií, hřbet v místě lehce zašpiněn, jinak 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 1 500 Kč
 (€ 63)

559. 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 s nalep. 
ob., 255s., drobné poškození hran, velmi 
dobrý stav
lITERaTuRa: http://www.daildeli.cz/
burian30d2.html
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

560. Zdeněk Burian (1905–1981)
Karel Hloucha: Modří mravenci
kniha, ilustrace Zd. burian, 7 čb. kvašových 
ilustrací přílohách, vydal Jos. R. Vilímek, 
Praha 1931, 183 s., dobová plátěná vazba 
chráněná folií, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

565. Karel May (1842–1912)
Vinnetou 1-5
kniha, kompletní série, obs. Indiánské 
léto, Rudý gentleman, na válečné stezce, 
do věčných lovišť a Vinnetouův odkaz, vyd 
Jos. R. Vilímek, Praha 1930, 5x pův. cpl. 
vazba,
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

566. Karel May (1842–1912)
Na Tichém oceánu
kniha, pův. čb. ilustrace Jos. ulrich, vydal Jan 
Toužimský, Praha 1932, původní nakladatel. 
clpl. vazba, 336s.,
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

567. Karel May (1842–1912)
Syn lovce medvědů
kniha, il. Jos. ulrich, překlad Xaver andrlík, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha (1907?), 
nakladatelská vazba, 327 s., skvrny 
na obálce, lehce uvolněná vazba, zažloutlé 
listy
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

568. 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)

557.

14. VERNE, MAy, FOGlAR, BuRiAN A JiNá DOBRODRuŽSTVí

561. 562.
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569. Jules Verne (1828–1905)
Hvězda Jihu
kniha, 8 čb. kvašových ilustrací Z. burian, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1948, pův. 
nakladatel. polopl. zdobená vazba, 160s., 
drobně odřené hrany desek, velmi dobrý 
stav
lITERaTuRa: http://www.daildeli.cz/
burianverne6.html
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

570. Jules Verne (1828–1905)
Zlatá sopka
kniha, pův. xylografcké ilustrace G. Roux, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1935, pův. 
nakladatel. polopl. zdobená vazba, 416s., 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

571. Jules Verne (1828–1905)
Na vlnách Orinoka
kniha, pův. xylografcké ilustrace G. Roux, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1925, pův. 
nakladatel. clpl. zdobená vazba, 346s., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

572. Jules Verne (1828–1905)
Zatopená Sahara
kniha, frontispis a ilustrace l. bennett, 
secesní úprava, vlysy, vydal Jos. R. 
Vilímek, Praha 1926, 2. vydání, pův. clpl. 
nakladatelská zdobená vazba s obálkou, 
205s., skvrny na str. 87-92 a 116-119 a 125-
126, jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

573. Jules Verne (1828–1905)
Vzducholodí kolem světa
kniha, pův. xylografické ilustrace l. benett, 
IV. vydání, ed. Romány Jul. Vernea (malá 
řada), vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1928, 
pův. clpl. zdobená vazba, 181s., desky 
mírně vyšisované, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

574. Jules Verne (1828–1905)
Do Měsíce
kniha, pův. xylografcké ilustrace E. bayard 
a a. de neuville, ed. Romány Jul. Vernea 
(malá řada), vydal Jos. R. Vilímek, Praha 
1929, pův. nakladatel. clpl. zdobená vazba, 
153s., vazba lehce zkosená, velmi dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

575. Jules Verne (1828–1905)
Milionář na cestách
kniha, pův. xylografcké ilustrace l. benett, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1930, pův. 
nakladatel. clpl. zdobená vazba, 199s., 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

576. Jules Verne (1828–1905)
O život
kniha, pův. xylografcké ilustrace l. benett, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1926, pův. 
nakladatel. ppl. zdobená vazba, 240s., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 700 Kč
 (€ 30)

577. Jules Verne (1828–1905)
Maják na konci světa
kniha, pův. xylografcké ilustrace G. Roux, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1926, pův. 
nakladatel. clpl. zdobená vazba, 190s., 
velmi dobrý stav, drobné opotřebení hran
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

578. Jules Verne (1828–1905)
Honba za meteorem
kniha, pův. xylografcké ilustrace G. Roux, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1925, pův. 
nakladatel. clpl. zdobená vazba, 243s., 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

579. Jules Verne (1828–1905)
Vynález zkázy
kniha, pův. xylografcké ilustrace l. benett, 
vydal Jos. R. Vilímek, Praha 1931, pův. 
nakladatel. clpl. zdobená vazba, 187s., 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 900 Kč
 (€ 38)

580. Jules Verne (1828–1905)
Tvrdohlavý Turek
kniha, stužková vazba Jos. Pfeiffer, ilustrace 
l. benett, překlad otylie Petrová, vydal 
Jos. R. Vilímek, Praha 1903,, 391 s., clpl. 
nakladatelská vazba se zlacenou ražbou, 
plátýnko vzadu na deskách lehce zvlněné, 
několik skvrn, malá část spodku hřbetu 
poškozena, předsádka místy naprasklá, 
velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 2 500 Kč
 (€ 105)

578.572. 575.
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581. Jules Verne (1828–1905)
Zemí šelem
kniha, ilustrace l. benett, vydal Jos. 
R. Vilímek, Praha 1923, 303 s., clpl. 
nakladatelská vazba se zlacenou ražbou, 
stránky při krajích zažloutlé, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

582. Jules Verne (1828–1905)
Ocelové město
kniha, ilustrace l. benett, vydal Jos. 
R. Vilímek, Praha 1924, 153 s., clpl. 
nakladatelská vazba se zlacenou ražbou, 
stránky při krajích zažloutlé, velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 500 Kč
 (€ 21)

583. Jules Verne (1828–1905)
Pět neděl v ballóně
kniha, první české vydání, vyd. nákladem 
spolku pro vydávání laciných knih českých, 
Praha, 1874, překl. R. nápravník pod 
pseudonamem J. drn, polopl. převazba, 
280s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

584. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Vpřed - ročník iii., číslo 4
časopis, 1947-1948, 33 x 23 cm, obálka 
bohumil Konečný, zachovalý stav, občas 
mírně potrháno a lehce ohlé rohy
 500 Kč
 (€ 21)

585. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Vpřed - ročník iii., číslo 7
časopis, 1947-1948, 33 x 23 cm, obálka 
Václav Junek, zachovalý stav, pravý roh 
obálky utržen
 500 Kč
 (€ 21)

586. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Vpřed - ročník iii., číslo 13
časopis, 1947-1948, 33 x 23 cm, obálka 
Václav Junek, zachovalý stav
 500 Kč
 (€ 21)

587. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Vpřed - ročník iii., číslo 14
časopis, 1947-1948, 33 x 23 cm, obálka 
Václav Junek, zachovalý stav
 500 Kč
 (€ 21)

588. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Vpřed - ročník iii., číslo 21
časopis, 1947-1948, 33 x 23 cm, zachovalý 
stav
 500 Kč
 (€ 21)

589. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Vpřed - ročník iii., číslo 28
časopis, 1947-1948, 33 x 23 cm, zachovalý 
stav
 500 Kč
 (€ 21)

590. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Vpřed - ročník iii., číslo 33
časopis, 1947-1948, 33 x 23 cm, obálka 
bohumil Konečný, zachovalý stav
 500 Kč
 (€ 21)

591. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Vpřed ročník iii. - komplet
časopis, 45 čísel třetího a zároveň posledního 
ročníku s Jar. Foglarem, jenž se musel se 
čtenáři v 45. čísle rozloučit, na zadní straně 
vycházel komiks Rychlé šípy, psaný J. 
Foglarem a kreslený J. Fischerem, vydával 
sČM a Mladá fronta, Praha 1947-8, orig. 
sešity, 714s., velmi dobrý stav sešitů
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 800 Kč
 (€ 34)

592. 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)

593. 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)

591.584.

593.



- 59 -

594. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Hoši od Bobří řeky
kniha, il. Marko Čermák, ob. Z. burian, 
pamětní list k devadesátinám s tišt. podpisem 
J. Foglar, I. sv. sebrané spisy, vyd. olympia, 
Praha, 1997, lamin. vazba, 197s., velmi 
dobrý stav, vazba mírně zkosená
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

595. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Rychlé šípy i.
sešit, il.Jan Fischer, 2. vydání, vyd. olympia, 
Praha, 1997, sešit, 48s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

596. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Výstava po stopách Rychlých šípů
sešit, Katalog Výstavy k 90. narozeninám 
Jaroslava Foglara a nedožitým 
devadesátinám malíře dr. Jana Fischera, 
redakce textů Jar. Čvančara, Jiří stegbauer, 
il.J. Fischer, vyd. Muzeum hlavního města 
Prahy, Praha, 1997, sešit, 32s., velmi dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

597. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobro-
družství
sešit, výběr z komiksových příběhů Rychlých 
šípů vydaný u příležitosti výstavy k 90. 
narozeninám Jaroslava Foglara a nedožitým 
devadesátinám malíře dr. Jana Fischera 
v Muzeu hlavního města Prahy, il. Jan 
Fischer, vyd. Muzeum hlavního města Prahy, 
Praha 1997, sešit, 48s., velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

598. Jaroslav Foglar (1907–1999)
Píseň úplňku
kniha, il. K. saudek a M. Čermák, autoři 
J. hanzel a o. bezděková, věnováno J. 
Foglarovi u příležitosti jeho 80. narozenin, 
vyd. ČsTV, Praha 1987, brož., 112s., velmi 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 400 Kč
 (€ 17)

599. Kája Saudek (1935–2015)
O. Neff: Arnal / M. Macourek: Peruánský 
deník / J. Nesvadba: Po stopách něžné-
ho muže
sešit, 3 x Kája saudek, komiks, ilustrace 
Kája saudek, vydala Práce, Praha 1931, 
72s., brož, dolní část obálky lehce zvlněná, 
jinak velmi dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 300 Kč
 (€ 13)

596.594. 595.

599.597. 598.
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600. Neurčený autor
Soirs de la Beaute, Volume 1. Recueil de 
photographies artistiques d’ aprés natu-
re.
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
 4 200 Kč
 (€ 175)

601. Kolektiv autorů
Transition: From instinct to New Compo-
sition, Word lore Totality, Magic Synthe-
tism
brož, fotografie charles sheeler, El lissitzky, 
Francis Joseph bruguière, harry W. crosby, 
Tina Modotti, vyd. Principal agency, 
shakespeare and company, 1929, pův. 
brož, 291s., lehce rozlepená vazba, celkově 
opotřebeno
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

602. Karel ludwig (1919–1977)
Archiv 1939-1948
katalog, vyd. Praha: Pražský dům fotografie - 
uměleckoprůmyslové muzeum Praha, 1997, 
pův. laminovaná brož.,44 nečíslovaných 
stran s četnými reprodukcemi, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

603. Karel Plicka (1902–1980)
Profily z prací mistrů československé fo-
tografie
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)

604. Valerij Gende - Rote (1926–2000)
D. Mrázková: Valerij Gende - Rote - sou-
bor 12 fotografií
album, 12 fotografií, text daniela Mrázková, 
obálka a úprava l. Fára, 10 sv. Edice 
mezinárodní fotografie, 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)

605. Karel Plicka (1902–1980)
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)

606. 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
 4 500 Kč
 (€ 188)

607. Čestmír Šíla (1924)
kuks
10x fotografie, 23,5 x 16,5 cm, 10x 
bromostříbrná fotografie Č. Šíla, státní 
památková správa Praha, nedat., lehké 
prohnutí
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 5 000 Kč
 (€ 209)

608. Miroslav Hák, Václav Chochola a další
Květen 1945
soubor 10 bromografií, J. Pacovký, s. 
Štochl, V. chochola, K. ludwig, F. ondrášek, 
T. honty, F. Illek, M. hák, J. Jeníček a T. 
honty, vydalo státní nakladatelství krásné 
literatury, hudby a umění, 1960, k 15. výročí 
osvobození ČsR, náklad 3400 výtisků
 4 800 Kč
 (€ 200)

609. Martin Benka
Konvolut signovaných fotografických re-
produkcí
30 x fotografie, konvolut doplněn čtyřmi 
novinovými výstřižky se zmínkou o Martinu 
benkovi, fotografie o rozměrech od 19,5 x 
16,5 cm do 8,6 x 4,5 cm
PRoVEnIEncE: původně v majetku 
Williama Rittera
 500 Kč
 (€ 21)

610. Martin Benka
Konvolut signovaných fotografických re-
produkcí
15 x fotografická reprodukce, 1 x dobová 
fotografie, konvolut fotografií popsán 
Martinem benkou, razítka Martin benka Turč. 
sv. Martin, fotografie vloženy do benkou 
posané obálky, rozměry cca 18 x 12 cm
PRoVEnIEncE: původně v majetku 
Williama Rittera
 500 Kč
 (€ 21)

600.

15. FOTOGRAFiE, FOTOGRAFiCKá liTERATuRA
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611. Martin Benka
Konvolut reprodukcí návrhů knižních 
obálek
43 x tisk
PRoVEnIEncE: původně v majetku 
Williama Rittera
 500 Kč
 (€ 21)

612. Neznámý autor
Pohlednice s podobiznami Vítězslava No-
váka a leoše Janáčka
3 x bromografie Vítězslava nováka, 2 x 
bromografie leoše Janáčka, 14 x 8,5 cm
 300 Kč
 (€ 13)

613. Václav Chochola (1923–2005)
Nábřeží
autorizovaný laser print a4, 1943, 21,9 
x 17,2 cm, značeno zezadu Václav 
chochola archive, autorizovaný laserový 
tisk na ušlechtilém papíře velikosti 
a4. Podkladem je originální fotografie 
z původního negativu z archivu V. chocholy. 
( archiv b&M chochola ) – blanka a Marek 
chochola - Majitelé a správci dědictví , 
copyrightu archivu V. chocholy.limitovaná 
edice 100ks. Značeno autorizačním štítkem 
našeho archivu
PRoVEnIEncE: archiv b a M chochola
 250 Kč
 (€ 11)

614. 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
 1 700 Kč
 (€ 71)

615. Neznámý autor
Negativy
skleněný negativ, konvolut dobových 
diapozitivů z 20. až 50. let, Praha, sokolský 
slet, rodinné fotografie, Teplice, Rožnov, 
diapozitivy jsou uloženy v kart. krabičkách, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 000 Kč
 (€ 84)

612.611.

613.

614.



616. Štěpán Dančo (1963)
W. Saroyan: Tracyho Tygr - Salvatore
digitální tisk, tuš, akvarel, originální návrh 
ilustrace, sign. autorem, r. 2017, ilustrace 
ke knize Tracyho Tygr, vyd. argo, Praha, 
2018, sign. kniha je součástí nabídky, pevná 
vazba s obálkou, 153s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

617. Štěpán Dančo (1963)
W. Saroyan: Tracyho Tygr
digitální tisk, tuš, akvarel, originální návrh 
ilustrace, sign. autorem, r. 2018, ilustrace 
ke knize Tracyho Tygr, vyd. argo, Praha, 
2018, sign. kniha je součástí nabídky, pevná 
vazba s obálkou, 153s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

618. Štěpán Dančo (1963)
T. Kyrö: Mrzout - Fronta a Tunel
tuš, papír, 2x originální návrh ilustrace, sign. 
autorem, r. 2018, ilustrace ke knize Mrzout, 
vyd. argo, Praha, 2017, kapitoly Fronta 
a Tunek, str. 18.a 62., sign. kniha je součástí 
nabídky, pevná vazba, 173s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)

619. Štěpán Dančo (1963)
T. Kyrö: Mrzout -Na mopedu a Trativod
tuš, papír, 2x originální návrh ilustrace, sign. 
autorem, r. 2018, ilustrace ke knize Mrzout, 
vyd. argo, Praha, 2017, kapitoly na mopedu 
a Trativod, str. 114.a 47., sign. kniha je 
součástí nabídky, pevná vazba, 173s., 
výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 500 Kč
 (€ 63)
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620. Štěpán Dančo (1963)
P. Tureček: Vlasy se vrací
tuš, papír, 4x originální návrh ilustrace, sign. 
autorem, r. 2017, ilustrace ke knize Vlasy 
se vrací, vyd. Meander, Praha, 2017, sign. 
kniha je součástí nabídky, pevná vazba, 
81s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 800 Kč
 (€ 117)

621. Štěpán Dančo (1963)
P. Tureček: Vlasy se vrací
tuš, papír, 4x originální návrh ilustrace, sign. 
autorem, ilustrace ke knize Vlasy se vrací, 
vyd. Meander, Praha, 2017, sign. kniha 
je součástí nabídky, pevná vazba, 81s., 
výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 2 800 Kč
 (€ 117)

622. Štěpán Dančo (1963)
Krajina
tuš, pastel, originální kresba, sign. dančo, 
2022, volný list, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 3 500 Kč
 (€ 146)

623. Štěpán Dančo (1963)
Návrhy knižních ilustrací
digitální tisk, 16x návrh knižních ilustrací Š. 
dančo, volné listy, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

624. Štěpán Dančo (1963)
W. Saroyan: Tracyho Tygr
kniha, podpis Š. dančo, 26.9.2022, vyd. 
argo, Praha, 2018, pův. pevná vazba 
a s obálkou, 153s., výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 200 Kč
 (€ 9)

625. Štěpán Dančo (1963)
T. Kyrö: Mrzout
kniha, podpis Š. dančo, 26.9.2022, vyd. 
argo, Praha, 2017, pův. pevná vazba, 173, 
výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 200 Kč
 (€ 9)

626. Štěpán Dančo (1963)
P. Tureček: Vlasy se vrací
kniha, podpis Š. dančo, 26.9.2022, vyd. 
Meander, Praha, 2017, pův. pevná vazba, 
81, výborný stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 200 Kč
 (€ 9)

621.620.

16. ŠTěPáN DANČO

624.
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627. Jitka Kolínská (1930–1992)
Branka Jurcová: Katka
akvarel, tužka, papír, 23 originálních 
kreseb (22 + obálka) ke knize b. Jurcové 
Katka, vydal albatros, Praha 1978, 95 
s., u některých vzadu nalepen štítek 
s autorským popisem, kompletní, velmi 
dobrý stav, kniha je součástí
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 29 000 Kč
 (€ 1209)

628. Jitka Kolínská (1930–1992)
Ruvim Frajerman: Divoký pes Dingo 
aneb příběh o první lásce
koláž, papír, kniha, 9 originálních koláží, 1 
perokresba, realizované návrhy ilustrací 
ke knize Ruvim Frajermana: divoký pes 
dingo aneb příběh o první lásce, vydalo 
státní nakladatelství dětské knihy, Praha 
1965, 142 s., kniha součástí
PRoVEnIEncE: antikvariát ostrovní
 19 000 Kč
 (€ 792)

629. Neznámý autor
Návrhy pohádkových postav
uhel, pauzovací papír, 29,5 x 21 cm, 10x 
volný list, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

630. Jindřich Mahelka (1919–1990)
T. Smollett: Dobrodružství Rodericka 
Randoma
dřevoryt, 22 x 16,5 cm, 12x sign. dřevoryt 
J. Mahelka, návrhy ilustrací ke knize T. 
smolletta dobrodružství R. Randoma, vyd. 
snKlhu, Praha, 1954, volné dvojlisty, 
dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

631. Jindřich Mahelka (1919–1990)
T. Smollett: Dobrodružství Rodericka 
Randoma
kniha, vyd. snKlhu, Praha, 1954, pův. clpl. 
vazba s obálkou, 423s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 100 Kč
 (€ 5)

632. Neurčený autor
Jeden kus života
40x kresba, 22,5 x 16,5 - 15 x 10,7 cm, 
ilustrace ke knize
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 4 000 Kč
 (€ 167)

633. leo Vaniš (1979)
K.Čapek - Hordubal
kombinovaná technika, papír, ilustrace, 
20,5 x 17 cm, sign. Pd leo Vaniš 07, vzadu 
popsáno autorem
 1 500 Kč
 (€ 63)

634. leo Vaniš (1979)
i.Olbracht - Zlý voják
kombinovaná technika, papír, ilustrace, 20,5 
x 17 cm, sign. Pd leo Vaniš 07
 1 500 Kč
 (€ 63)

635. Max Beckmann (1884–1950)
Stadtnacht ii
litografie, ruční papír, 19 x 14,7 cm, 
ilustrace ke knize stadtnacht od lili von 
braunbehrens, vydal R. Piper and company, 
Mnichov 1921 v počtu 500 kusů, součástí 
původního souboru bylo sedm ilustrací
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 6 000 Kč
 (€ 250)

636. Max Beckmann (1884–1950)
Stadtnacht iii
litografie, ruční papír, 11 x 15,4 cm, 
ilustrace ke knize stadtnacht od lili von 
braunbehrens, vydal R. Piper and company, 
Mnichov 1921 v počtu 500 kusů, součástí 
původního souboru bylo sedm ilustrací
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 6 000 Kč
 (€ 250)

637. Max Beckmann (1884–1950)
Stadtnacht iV
litografie, ruční papír, 18,9 x 16,2 cm, 
ilustrace ke knize stadtnacht od lili von 
braunbehrens, vydal R. Piper and company, 
Mnichov 1921 v počtu 500 kusů, součástí 
původního souboru bylo sedm ilustrací
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 6 000 Kč
 (€ 250)

638. František Tichý (1896–1961)
Frontispis sbírky básní Dítě tak samo R. 
i. Stevensona
suchá jehla, 10,5 x 7,7 cm, lehce zažloutlý 
papír
lITERaTuRa: soupis František dvořák: 
Tichý František - Grafické dílo, Vltavín 1995, 
č. 273
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

639. ludmila Jiřincová (1912–1994)
Dvanáct měsíčků
lept, 33,5 x 24 cm, sign. Pd l. Jiřincová, 
pasparta, č. 82/200, mírně zažloutlý papír, 
na papírové paspartě zažloutlé skvrnky
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 2 600 Kč
 (€ 109)

629.627.

17. KNiŽNí iluSTRACE
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640. Jiří Kalousek (1925–1986)
Tábor
tuš, papír, 24 x 15,9 cm, papír na několika místech ušpiněný 
a odřený, levý horní roh ohnutý, na papíře tiskařské značky
PRoVEnIEncE: z pozůstalosti redaktora časopisu Pionýr, antiqari.
at Radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

641. Jiří Kalousek (1925–1986)
indián
akvarel, fix, pastel, papír , 11,9 x 16,5 cm, na papíře skvrny od vody, 
stopy po bělobě, mírně ohmataný papír, na papíře tiskařské značky
PRoVEnIEncE: z pozůstalosti redaktora časopisu Pionýr, antiqari.
at Radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

642. Jiří Kalousek (1925–1986)
les
akvarel, fix, pastel, papír, 24,2 x 16,1 cm, při pravém okraji ušpiněno, 
v rozích přichyceno papírovou páskou k papírové paspartě
PRoVEnIEncE: z pozůstalosti redaktora časopisu Pionýr, antiqari.
at Radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

643. Jiří Kalousek (1925–1986)
Já snad vyletím z kůže
lavírovaná tuš, uhel, papír, 24,1 x 32,7 cm, mírně zašlý papír
PRoVEnIEncE: z pozůstalosti redaktora časopisu Pionýr, antiqari.
at Radhošťská
 1 300 Kč
 (€ 55)

641.640.

643.642.
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644. 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
 2 400 Kč
 (€ 100)

645. ludmila Jiřincová (1912–1994)
ljuba Štíplová- Šťastný rok
volné listy v papírovém přebalu, 21,5 x 
30 cm, sign. du na titulním listu l. Jiřincová, 
celostránkové reprodukce akvarelů ludmily 
Jiřincové doplněné verši, propagační 
výtisk státní pojišťovny, původní volné listy 
v papírovém přebalu 21,5 x 30 cm, kompletní
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 250 Kč
 (€ 11)

646. 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)

647. Neznámý autor
Návrhy scén pro čs. Televizi
pastel, tuš, papír, 30 x 42 cm, 13x návrh pro 
scény čs. televize, volné listy, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

648. Michal Bednář (1975)
Zbraň (ilustrace pro časopis FilMJAM)
tuš, papír, 32,8 x 28,8 cm, sign. Pd bednář
 1900 Kč
 (€ 80)

649. Michal Bednář (1975)
Dvojice (ilustrace pro časopis FilMJAM)
akvarel, papír, 38,4 x 32,4 cm, sign. Pd 
bednář
 1900 Kč
 (€ 80)

650. Michal Bednář (1975)
ilustrace pro časopis FilMJAM
akvarel, papír, 36,1 x 32,9 cm, sign. Pd 
bednář
 2 500 Kč
 (€ 105)

651. Michal Bednář (1975)
Batman (ilustrace pro časopis FilMJAM)
fix, tuš, papír, 62,5 x 44 cm, sign. Pd bednář
 3 200 Kč
 (€ 134)

647.646.

18. iluSTRACE

649. 650. 651.
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652. Zdeněk Kratochvíl (1883–1961)
letáky
volné dvojlisty, 19x satirický leták, il. Zd. 
Kratochvíl, vyd. E. bass a F. borový, Praha, 
r. cca. 1917-1922, volné dvojlisty, některé 
lehce potrhány, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

653. Josef lada (1887–1957)
leták r. ii. č. 42
dvojlist, satirický leták s karikaturou Josefa 
lady, vyd. E. bass a Červená sedma, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 300 Kč
 (€ 13)

654. Kolektiv autorů
Humoristické listy 1862
kniha, politicko-satyrický týdeník, vyd. Josef 
R. Vilímek, Praha, 1862, roč. IV., č. 1-52, 
polokožená vazba, 440s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

655. Kolektiv autorů
Humoristické listy 1869
kniha, politicko-satyrický týdeník, vyd. Josef 
R. Vilímek, Praha, 1869, roč. XI., č. 1-53, 
poslední číslo neúplné, polokožená vazba, 
440s., dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

656. Kolektiv autorů
Humoristické listy 1907
kniha, obrázkový týdenník humoristicko-
satirický, vyd. Jos. R. Vilímek, Praha, 
1907, roč. 50-51, č. 32-52, pevná vazba, 
opotřebený stav, několik uvolněných listů, 
vazba z části rozpadlá
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

657. Kolektiv autorů
Humoristické listy 1917
kniha, obrázkový týdenník humoristicko-
satirický, vyd. Jos. R. Vilímek, Praha, 1917-
1919, roč. 60-62, č. 33-52, pevná vazba, 
opotřebený stav, několik uvolněných listů
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

658. Kolektiv autorů
Humoristické listy 1924
kniha, obrázkový týdenník humoristicko-
satirický, vyd. Jos. R. Vilímek, Praha, 1924, 
roč. 67, č. 1-52 pevná vazba, opotřebený 
stav, několik uvolněných listů
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 500 Kč
 (€ 21)

658.

654.

19. HuMOR A POliTiCKá SATiRA
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659. Anton Ritter von Perger
Svátek Federace 14. července 1790, lud-
vík XiV. skládá přísahu ústavě
litografie, 60 x 77 cm, značeno ld Gez 
von Ritter von Perger k.k. Professor der 
academie zu st. anna, Pd lithogr. von 
lanzadelli in Wien. Gedr. bei Joh. Rauh., 
volný list, papír při okrajích zašpiněn, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

660. Anton Ritter von Perger
Smrt admirála Nelsona
litografie, 60 x 77 cm, značeno ld Gez 
von Ritter von Perger k.k. Professor der 
academie zu st. anna, Pd lith. V. J. bauer., 
volný list, papír při okrajích zašpiněn 
a natržen, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

661. Anton Ritter von Perger
lajos Batthyány a lajos Kossuth v čele 
maďarského poselstva ve Vídni v roce 
1848
litografie, 60 x 77 cm, značeno ld Gez 
von Ritter von Perger k.k. Professor der 
academie zu st. anna, Pd lith. V. J. bauer. 
Gedr bei J. Rauch in Wien, volný list, papír 
při okrajích zašpiněn a natržen, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

662. Anton Ritter von Perger
Stanislav ii. August Poniatowski - polský 
král 1764–1795
litografie, 60 x 77 cm, značeno ld Gez 
von Ritter von Perger k.k. Professor 
der academie zu st. anna, Pd lith. Von 
lanzadelli in Wien - gedr bei Joh. Rauh, 
volný list, papír při okrajích zašpiněn, dobrý 
stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

663. Anton Ritter von Perger
Robespierre mezi jakobíny
litografie, 60 x 77 cm, značeno ld Gez von 
Ritter von Perger k.k. Professor der academie 
zu st. anna, Pd lith. Von lanzadelli in Wien 
- gedr bei Joh. Rauh, volný list, papír při 
okrajích zašpiněn, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

664. Anton Ritter von Perger
Josef ii. v doprovodu maršálů laudona 
a lascyho
litografie, 60 x 77 cm, značeno ld Gez von 
Ritter von Perger k.k. Professor der academie 
zu st. anna, Pd lith. Von lanzadelli in Wien 
- gedr bei Joh. Rauh, volný list, papír při 
okrajích zašpiněn, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

665. Franz Kollarz (1829–1894)
Vévodkyně z Orleansu v Poslanecké sně-
movně v Paříži, v okamžiku vyhlášení re-
publiky
litografie, 60 x 77 cm, značeno ld Gezeichnet 
u. lithogr v. F. Kollarz, Pd Gedruckt bei J. 
Rauh in Wien, volný list, papír při okrajích 
zašpiněn, dobrý stav
PRoVEnIEncE: antikvariát dlážděná
 1 000 Kč
 (€ 42)

666. 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
 2 600 Kč
 (€ 109)

667. 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
 1 600 Kč
 (€ 67)

668. 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
 2 200 Kč
 (€ 92)

669. 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
 1 300 Kč
 (€ 55)

670. 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
 1 000 Kč
 (€ 42)

671. 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)

660.659.

20. STARá GRAFiKA, GRAFiKA, KRESBy 
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672. 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
 1 200 Kč
 (€ 50)

673. 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)

674. 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
 1 300 Kč
 (€ 55)

675. 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
 900 Kč
 (€ 38)

676. 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)

677. 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)

678. 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)

679. Claus Meyer
listina členů Krasoumné jednoty
mědirytina, 1889, 40,5 x 32 cm, značeno 
v desce Ph claus Meyer 1889; ld claus 
Meyer pinx; Pd M. J. holzapfl sculp., rám
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

680. Robert William Smart (1792–1832)
Hon
akvatinta, ručně kolorováno, 1850, 36 x 
52,5 cm, nalepené na tvrdém papíru, tisk 
místy prodřen, papír na několika místech 
výrazně prohnutý, dole mimo tisk popsáno
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 4 000 Kč
 (€ 167)

681. Robert William Smart (1792–1832)
Hon ii
akvatinta, ručně kolorováno, 1850, 35,5 x 
52,5 cm, nalepené na tvrdém papíru, tisk 
místy prodřen, papír na několika místech 
výrazně prohnutý, dole mimo tisk popsáno
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 4 000 Kč
 (€ 167)

682. Václav Hollar (1607–1677)
Aeneas potkává Andromache
lept, 1666, 30 x 19,7 cm, značeno v desce Pd 
F. cleyn inu: W. hollar fecit, rám, pasparta 
a rám mírně zašlé, grafika vypadává z rámu
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 2 000 Kč
 (€ 84)

683. Václav Hollar (1607–1677)
O vráně, beránku a orlu
lept, 1660, 25,5 x 20 cm, rám, papír lehce 
zažloutlý, papírová pasparta ušpiněná
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 2 500 Kč
 (€ 105)

684. Claude le lorrain (1660–1682)
řecký ostrov
mezzotinta, 1776, 20,8 x 26 cm, značeno 
v desce ld claude le lorrain delin; Pd R. 
Earlom fecit., rám, grafika lehce vypadává 
z rámu
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 200 Kč
 (€ 50)

685. 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
 1 000 Kč
 (€ 42)

680.673.
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686. Matthäus Merian (1593–1650)
Prospect des Churfürstlichen Pfältzischen 
Res. Schlosses und lustgartens 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
 1 500 Kč
 (€ 63)

687. 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)

688. Claude le lorrain (1600–1682)
Neapol
mezzotinta, 1790, 19 x 26,2 cm, rám, claude 
lorrain desin, r. carlom fecit
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 000 Kč
 (€ 42)

689. Neznámý autor
Čáslav (Czaslaw)
lept, 20 x 32,8 cm, du razítko, papír 
uprostřed přeložen a ze zadní strany v místě 
přeložení podlepen; ušpiněný papír
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 500 Kč
 (€ 63)

690. August Carl Haun (1815–1894)
Karlštejn
kolorovaná litografie, 1845, 19 x 26 cm, 
značeno v kameni ld haun, ld gez V. 
Kaliwoda, Pd lith v a. haun, rám, papír mírně 
zašlý, v rámu dírky po červotoči, na rámu 
oděrky, na papírové paspartě stopy od běloby
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 700 Kč
 (€ 71)

691. Franz Hogenberg (1535–1590)
Cheb
kolorovaná mědirytina, 1585, 14 x 46,3 cm, 
ld v kartuši: Egra urbs a fluvio, cui adiacet, 
dicta, olim imperio Romano, hodie vero 
bohemiae regno subiecta: Ptolemaeo 
Monosgada vocatur, v pravé části stopy 
po polití, uprostřed přeloženo, rám zašlý
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 3 000 Kč
 (€ 125)

692. František Xaver Sandmann (1805–
1856)
Staroměstské náměstí
litografie, 1844, 33,3 x 43,5 cm, rám, 
značeno ld Gez u. lith. Von X.,sandmann, 
, grafika poškozena, papír na několika 
místech pomačkán a natržen, rám otlučen
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 6 000 Kč
 (€ 250)

693. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Výroba piva - Plzeň - Prazdroj
akvatinta, lept, 1942, 24 x 19 cm, sign . Pd 
Jc. Vondrouš 1942, levý horní roh a spodní 
okraj papíru pokrčené, v pravém dolním 
rohu vodotisková značka papíru a nahnědlé 
skvrnky
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

694. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Spilka - Plzeňský Prazdroj
akvatinta, lept, 1939, 24,8 x 19,2 cm, sign. 
Pd Jc. Vondrouš 1939, značeno v desce ld 
Vondrouš 1939, kousek pravého horního 
růžku utržen
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

695. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Vaření piva - Plzeňský Prazdroj
akvatinta, lept, 1941, 24,1 x 18,8 cm, sign. 
Pd Jc. Vondrouš 1941, značeno v desce Pd 
Vondrouš 1941, v levém dolním rohu papíru 
vodotisková značka, papír na pravém okraji 
na jednom místě nepatrně pokrčen
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

696. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Varna - Plzeňský Prazdroj
akvatinta, lept, 1941, 24,3 x 18,8 cm, sign. 
Pd Jc. Vondrouš 1941, značeno v desce ld 
Vondrouš 1941, v levém dolním rohu papíru 
vodotisková značka
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

697. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Sklep - Plzeňský Prazdroj
lept, 1940, 24,5 x 19,2 cm, sign. Pd Jc. 
Vondrouš 1940
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

698. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Výroba sudů - Plzeňský Prazdroj
lept, 1942, 24,2 x 18,9 cm, sign. Pd Jc. 
Vondrouš 1942, Pd vodotisková značka 
papíru
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

699. Jan Charles Vondrouš (1884–1970)
Plzeňský Prazdroj
lept, 1941, 24,2 x 19 cm, sign. Pd Jc. 
Vondrouš 1941, značeno v desce ld 
Vondrouš 1941, ld vodotisková značka 
papíru
PRoVEnIEncE: antiqari.at Radhošťská
 1 800 Kč
 (€ 75)

692.689.
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achternbusch herbert  170
aleš Mikoláš  422
alex adolf Jelínek  198,457
alighieri dante  329
anderle Jiří  252
antonová alena  205,228,339
arias Montanus benedictus  525
augusta Jan Maria  173
axmann Mikoláš  240

baruch Jožka  470
bauch Jan  306,314,335,394
beckmann Max  635,636,637
bednář Michal  648,649,650,651
bednářová Eva  187
běhounek František  71
benda Jaroslav  83,110,112,113
beneš Vincenc  413
benešová hana  371
benka Martin  609,610,611
beránek Jiří  644
berteaux a desmoulius  677
biebl Konstantin  109
bílek František  237,278
bílkovský František  469
blažíček oldřich  466
born adolf  267,377,378,437-441,646
borovský Karel havlíček  105
boskoff Georges  368
bouda cyril  25-49,143,385
boudník Vladimír  50
boukal Vítězslav  74
bowring John  527
bradáč ludvík  458
branald adolf  261
breska alfons  474
brož Jiří  403
brunovský albín  168
bruppacher heinrich  169
burian Zdeněk  420,557-562,568

Canon hans von. straschiripka  667-671
cincík Jozef  418
cleyn Francis  678
coturius Julius caesar  513
coypel antoine  676

Čapek Josef  78,79,80,81,166,167,180,295
Čapek Karel  130,382
Čápová helena  249
Čech svatopluk  128
Čep Jan  136
Čepelák ladislav  161
Černoš Jan  223
Černý Jiří  454

Dalí salvador  183
dančo Štěpán  616-626
demel Karel  151,365
deml Ferdinand  535
dhunjibhoy Roshan  369
dlouhý František  530
dobrovolský Jaroslav  215
drtina Prokop  425
duthé  675
dvořáček ludvík  277,357
dvořák František  268

fencl Václav  272
Fischer otokar  478
Fišárek alois  400
Fleischmann Karel  349

Florenz Karl  233
Foerster Josef bohuslav  380
Foglar Jaroslav  584-598
Fridrich Radek  376
Fučík bedřich  66

gellert hugo  235
Gende - Rote Valerij  604
Gerbault alain  451
Gerle Wolfgang adolf  526
Goethe Johann Wolfgang von  496
Gross František  384
Grua Franz  411
Guaita stanislas  547
Gudmundsson Kristmann  135
Gunnarsson Gunnar  133

Hájek Eduard  367
hajek Katja  330
hajný Pavel  73
hák Miroslav  614
halas František  436
hálek Vítězslav  124
hamann Johann Georg  497
hanka Josef  537
haun august carl  690
havel Václav  453,463,464
heckel Vilém  428
heidegger Martin  67
heineccius Johann Gottlieb  518
hejl Vilém  69
henry aimé constant Fidèle  529
herrmann Ignát  421
hiršal Josef  72
hložník Vincent  323
hodek Josef  185,219,471
hoffmeister adolf  98,417,427,449
hogenberg Franz  691
holan Vladimír  430
holárek Emil  236
hollar Václav  682,683
holtby Winifred  132
hora Josef  60
horníček Miroslav  448
hořánek Jaroslav  257,326
hrabák Josef  534
hrabal bohumil  15,57,58,424
hrabě Václav  63
hruška Emmerich alois  281

Chagall Marc  462
chalkidy Iamblichos z  549
chatrný dalibor  342
chochola Václav  613

istler Josef  254,322

Jakovenko Jurij  172
Jansa Václav  270,536
Jaroněk bohumír  416
Jarošová Emma  480
Jedlička Jan  152
Jíra Josef  386
Jirotka Zdeněk  445,452
Jiřincová ludmila  178,226,327,
 351,363,639,645
John Jan  532
John Jiří  163,302
Jung carl Gustav  62

k. neumann stanislav  251
Kábrt Josef  288
Kalousek Jiří  640,641,642,643

Karásek ze lvovic Jiří  292
Kavan Jan  398
Kettner Jan  495
Ketzek František  366
Klapálek František  531
Klíma ladislav  18,99
Knížák Milan  55
Kobliha František  179,189,280,318,358
Kolář Jiří  1-24
Kolb Gregor  521
Kolíbal stanislav  332
Kolínská Jitka  627,628
Kollarz Franz  665
Komárek Vladimír  177,184,247,256,345
Komenský Jan amos  508,528
Konečný J.n.  500
Konůpek Jan  137-142,144,213,221,361
Körber Pavel  117
Král Petr  374
Kramář Karel  434
Krátký bohumil  234,334
Kratochvíl Zdeněk  652
Kremlička Rudolf  165
Krs bohumil  217
Kryl Karel  456
Křupka Václav  269
Kubín (coubine) otakar  188
Kubišta František  279
Kuklík ladislav  193
Kulhánek oldřich  194,347,373
Kundera ludvík  472
Kundera Milan  51,52,127
Kundera Rudolf  410
Kuperius antonín  494
Kupka František  197
Kysela František  111

lada Josef  209,210,285,307,653
lazarov Petr  174
le lorrain claude  684
leclerc de buffon Georges luis  499
lederer Edvard  545
lhoták Kamil  308,315,336,338,389,443,461
liesler Josef  287,297,325,340,341,396
londonio  672
lorrain claude le  688
ludwig Karel  602
lukavský Jaroslav  320
lys de Georges  548

Macková anna  160
Macků Jan  491
Mahelka Jindřich  630,631
Mácha Karel hynek  37
Majerová Marie  423
Makovský Vincenc  381
Malejovský Josef  404
Maletzke helmut  224
Malířová helena  131
Mallarmé stéphane  229
Marmontel Jean-François  502
Marold luděk  116
Martinec Jaroslav  126
Masaryková anna  370
Mašek Václav  101,316,344,356,360
Matoušek ota  352
Maurier George  114
Mawjee Purshotam Vishram  552
May Karel  563,564,565,566,567
Mécou  673
Medek Rudolf  477,479
Meersch Maxence van der  107
Melan Petr  192

REJSTříK



Melicharová hermína  354
Merian Matthäus  686
Meyer claus  679
Mézl Zdeněk  313,475,476
Michal Rastislav  202,298
Michault René  674
Mikulášek oldřich  266
Milén Eduard  129
Milton John  501
Miroslav hák, Václav chochola a další  608
Moravec alois  212,412
Morrish Furze  550
Moucha Miloslav  296
Mozart leopold  511
Mrkvička otakar  77,108
Mucha alfons  115
Musatov Grigorij  362
Muzika František  241,331

Nebel Kay heinrich  276
neff Vladimír  70
němec bohumil  372
neubauer Zdeněk  200
noble Mark  523
novák Jindřich  225

obrovský Jakub  467
obrtel Vít  82,100
oliva Viktor  118,119,120,121,122,125,245
osterwald Jean-Frédéric  524

Paderlík arnošt  393
Pasternak boris  106
Patočka Jan  65
Pavlík Václav  271
Pelcl František Martin  498,520
Peterka Miroslav  606
Pica agnoldomenico  538
Picasso Pablo  299
Pichlerová Karolina  123
Pileček Jindřich  255,310
Plicka Karel  603,605
Podhajská Minka  218
Poe Edgar allan  507
Poslední Jiří  208
Procházka antonín  227,324
Přibylová Jarmila  204

ra skupina  182
Rais Karel Václav  134
Rašková lucie  211
Reiffenstuel anaklet  515
Rettigová Magdalena dobromila  487
Reynek bohuslav  147
Ritter von Perger anton  659-664
Rittstein Michael  176,181
Rossi Giovanni Giocomo de  685
Roučka Pavel  350
Rudorous  222

Salcman Martin  408
sandmann František Xaver  692
sanguinetti Gianfranco  196
saudek Jan  426
saudek Kája  599
sedláček Vojtěch  216
seifert Jaroslav  383,429
serry Jacques-hyacinthe  506
seydl Zdeněk  290,406
scheibler sophie Wilhelmine  522
schiller Friedrich  509
schmidt Robert  555
sivko Václav  186,303,346,353
sklenář Zdeněk  164,201,405
sládek Jan  305
smart Robert William  680,681
smetana Jan  409
sopr alois  399
staeger Ferdinand  199
stefan bedřich  401
steinbeck John  465
sternbergová Phipps Franziska diana  444
stretti Viktor  284
stretti - Zamponi Jaromír  415
strnadel antonín  473
sudek Josef  96,419
suchánek Vladimír  317
suchý Jiří  153
sukdolák Pavel  253
sutnar ladislav  104
svatek Rudolf  203
svolinský Karel  191,239,312,328,387,407
sýkora Zdeněk  273

Šalamoun Jiří  542
Šebek Karel  375
Šerých Jaroslav  289
Šíla Čestmír  607
Šíma Josef  102,149,150
Škvorecký Josef  54,482
Špála Václav  274,294
Štěch/Vorlíček  238
Štechová Marie  493
Štyrský Jindřich  75,76,414
Švabinský Maxmilián  282,283,431
Švandrlík Miloslav  61

Teige Karel  87-94,148,309
Thomayer Josef  433
Tichý František  300,301,638
Tittelbach Vojtěch  395
Tondl Karel  214
Toyen Marie Čermínová  84,85,86,220
Trefulka Jan  68
Triwaldová Gabriela  489
Trnka Jiří  195,442,459,468
Troup Miloslav  333
Tříska Miroslav  207

Úlehlová-Tilschová Marie  492

Urbásek Miloš  388

Vacek Jaroslav  293
Vaculík ludvík  53,56
Váchal Josef  154,155,156,157,158,159,343
Valentini Georg Wilhelm von  512
Van dyck anthonius  666
Vaniš leo  633,634
Váross Marian  246
Vávrová Karolína  486
Verne Jules  569-583
Vian boris  59
Více autorů  230,485,514,519
Vik František  139
Vik Karel  364
Vlček Jindřich  275
Vokolek Vojmír  286,311,337
Voltaire François Marie arouet  517
Vondrouš Jan charles  693-699
Vozněsenskij andrej  435

Wacik Franz  231
Wagner libor  359
Wachsman alois  103
Waite arthur Edward  546
Walterová Jitka  304
Weiers Ernst  244
Werich Jan  379,446,447
Wiesner Richard  402
Wolker Jiří  455

Zábranský adolf  397
Zajíc Miroslav  450
Zrzavý Jan  95,162,460,481
Zykmund Václav  145,146

Židlický Jiří  432
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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: 24. 11. 2022  v 18.00 hodin, místo: aukční síň Vltavín s.r.o., 
Masarykovo nábřeží 36, 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 24. 11. 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.






