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Jak dražit:
                 

       1.  Při vstupu k dražbě zaregistrujete v recepci, kde obdržíte 
             katalog a dražební číslo, bez kterého se dražby nelze zúčastnit.
       2.  Prohlédněte si dražená díla.
       3.  Aukce začíná v 17:00 hod. Zapojíte se do ní tak, že k vyvolávací 
             ceně draženého díla přihazujete Vámi zvolenou částku. Horní 
                       hranice jednotlivého příhozu je neomezená.
       4.  Platbu vydražených předmětů provedete na základě předložení
              Vašeho dražebního čísla u pokladníka. Obdržíte doklad o zaplacení 
             a seznam Vámi vydražených děl.
       5.  Po vydražení Vám budou vydražená díla předána po domluvě 
             v recepci.

Program:

       17:00 – 17:10  Úvodní slovo, pozdravy hostů moderuje Aleš Petrič
       17:10 – 17:30  Prohlídka výtvarných děl za hudebního doprovodu 
                                            Šárky Konvičné a Davida Žárského
       17:30 – 19:15  Dražba děl: draží Aleš Petrič
       19:15 – 20:00  Výdej vydražených děl za hudebního doprovodu 
     Šárky Konvičné a Davida Žárského

       

       

Záštitu převzal 1. náměstek hejtmana kraje Moravskoslezského kraje 
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo 
                                                                                                                                                                                                                                      

Přejeme Vám hezký večer a velmi děkujeme za Vaši podporu.
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1. 
Štěpán 

Krhut
Zimní stíny (2018)

Technika: olej
Rozměry: 50 x 35 cm

Vyvolávací cena: 4 500 Kč

Narozený roku 1956. Je svou tvorbou 

spjat s krajinou, ve které se narodil 

a v níž trvale žije, což je Rožnov pod 

Radhoštěm. Valašsko dominuje 

v jeho výtvarné tvorbě. Stále objevuje 

tento hornatý kraj a spolu s typickou 

valaškou architekturou jej 

zaznamenává ve svých obrazech. 

Současně tímto uměleckým zázna-

mem vytváří jakousi kroniku Valašska, 

které v posledních desetiletích prochá-

zí nezvratnými proměnami.

 

Okouzlen přírodou maluje zátiší i kytice, 

také figurální motivy. Od motivů kra-

jinných a přírodních přechází poslední 

dobou výtvarným záznamem ulic a 

zajímavých zákoutí také k motivům 

městským.

 

V technice malby je to především 

olejomalba. Přitom městské motivy 

zpracovává osobitým rukopisem 

špachtlové techniky, která zvýrazňuje 

námět a posouvá jej do specificky zor-

ného malířova úhlu. Používá také tech-

niku akvarelu, která dodává obrazu 

na vzdušnosti a éteričnosti. Od velkých 

pláten někdy přechází až k miniaturám 

a jejich prostřednictvím dokáže podat 

překvapivě širokou výpověď o zazna-

menávaném námětu.
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2. 

Dagmar Sofie 
Molinová
Energie (2015)
Technika: smalt
Rozměry: 25 x 25 cm
Vyvolávací cena: 700 Kč

Dagmar Sofie Molinová ze Slezska, 
učitelka matematiky a výtvarných 
technik, působí v oblasti vzdělávání 
v Milovicích u Nymburka. Jejím 
cílem je šíření radosti a nadšení z 
tvorby i samotného života a dodá-
vání odvahy všem jejím studentům 
při cestě za splněním snů. Obor 
činnosti: kresba, malba.

Nedávno si splnila svůj sen a ote-
vřela galerii obrazů se specializova-
nou prodejnou výtvarných potřeb. 
V prostorách také vede kurzy 
kresby a malby, soukromou výuku.
Věnuje se portrétování, krajino-
malbě, zátiší, kresbě či malbě 
zvířat, abstrakcím. Techniky, které 
nejčastěji používá, jsou uhel, pastel 
či akryl. 
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3. 

Dagmar Sofie 
Molinová

Sama v dešti (2015)  
Technika: smalt

Rozměry: 67 x 50 cm
Vyvolávací cena: 1200 Kč
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4. 
Dagmar Sofie 
Molinová
Poníci (2015)
Technika: olej
Rozměry: 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 800 Kč
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5. 

Luděk 
Vančura
Kůň v lese (2017)

Technika: dřevořezba
Rozměry: 82 x 49 cm

Vyvolávací cena: 2 500 Kč

Řezbář z Ostravice. V sochách rád 
zachycuje pohyb. V jeho tvorbě 

nalezneme malé dřevořezby, ale 
také řezby velkých zvířat. Mysli-

vost je jeho velkým koníčkem a v 
přírodě bere také inspiraci. Mnoho 

zvířat dělá bez předlohy, ale někdy 
se inspiruje i z fotografií. 

V roce 2017 otevřel v Ostravici 
Ráj dřevěných soch. V galerii pod 

širým nebem v Ostravici je v sou-
časné době zhruba 60 dřevěných 

soch. Podle Luďka Vančury je to 
ale teprve začátek, počet soch 

chce dále rozšiřovat.
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6. 

Luděk 
Vančura
Vlaštovky (2001)
Technika: dřevořezba, reliéf
Rozměry: 26 x 57 cm
Vyvolávací cena: 600 Kč
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7. 
Pavel 

Strnadel
Proměny I. (2018)

Technika: pastel
Rozměry: 42 x 30 cm

Vyvolávací cena: 600Kč

Narodil se 17. září 1951 ve Frýdku 

Místku. V roce 1970 maturoval na gym-

náziu ve Frenštátě pod Radhoštěm. V 

letech 1971–1976 studoval na Katedře 

výtvarné výchovy Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Stálou inspirací je město všedních dnů 

ve své odvrácené tváři zákoutí, dvorů 

a uliček periferií. Malířský zájmem 

autora se zejména stává rodné město 

Frenštát pod Radhoštěm, kde prožil 

své dětství, kde žije a pracuje. Zachy-

cuje důvěrně známou krajinu Beskyd 

se všemi průmyslovými proměnami. 

K výše vzpomínaným tematickým 

okruhům tvorby přistupují pastelové 

portréty a zátiší s atributy technických 

rekvizit z prostředí cirkusů, kolotočů a 

lunaparků.

Malba se stává postupně expresivnější, 

autor potlačuje kresebnou konstrukci 

obrazu a jeho barevnou tonalitu. 

Oprošťuje se, i když zůstává na půdě 

reality, od popisnosti a mnohdy v 

záměrném zjednodušení a soustředění 

zobrazovaný motiv až monumentali-

zuje. 
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8. 
Pavel 
Strnadel
Proměny II. (2018) 
Technika: pastel
Rozměry: 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 600 Kč



13

9. 
Jaroslav 

Homolka
Italský motiv (2003)

Technika: olej
Rozměry: 44 x 31 cm

Vyvolávací cena: 2000 Kč

Narodil se 18. května 1939 v Příbrami 

a patří již několik desetiletí k výrazným 

osobnostem výtvarného Pobeskydí. 

Studoval výtvarnou katedru Univerzity 

Palackého v Olomouci u A. Kučery, V. 

Navrátila, A. Berana a F. Bělohlávka. 

Ve své tvorbě vychází hlavně z im-

presionistické výtvarné tradice. Vedle 

oblíbených jihočeských motivů se u něj 

setkáváme s tematikou Šumavy, jižních 

Čech, slovenských hor a v poslední 

době i Podkrkonoší. Beskydy si zami-

loval hlavně v dálkových pohledech 

z Hůrek, kde chodil léta s malířem 

Holáčkem. Proměny krajiny, jarní tání, 

zima, léto, to jsou jeho stálé motivy. Ve 

své tvorbě se často zamilovaně shlíží v 

krajinářích přelomu století a dovede, 

stejně jako oni, velmi dobře charakteri-

zovat krajinu klasickou malbou.

 

Početná je také jeho grafika a rozsáh-

lá tvorba figurální, kde se jeho motivy 

pohybují většinou v podobě jakési 

filozofické reflexe života a využívají hu-

morného, ale i ironického pohledu na 

svět. Ilustroval kolem patnácti knížek. 
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10. 
Jaroslav 
Homolka
Z jižních Čech (1980)
Technika: olej
Rozměry: 35 x 48 cm
Vyvolávací cena: 2000 Kč
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11.
 Petr 

Pavliňák
Trávy (2018)

Technika: olej na sololitu
Rozměry: 18 x 26 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč

Narozen 8. 10. 1946 ve Strážnici. 
Studoval propagační výtvarnictví 
na SPŠS v Ostravě, teorii a dějiny 

kultury na FF UP v Olomouci, dějiny 
umění na FF UK v Praze a umělec-
kou fotografii na Lidové konzerva-

toři v Ostravě. Od 1990 je majite-
lem Výtvarného centra Chagall v 

Ostravě. Zabývá se užitou grafikou 
a grafickým designem, plakátovou 

tvorbou, knižní grafikou. Ve volné 
tvorbě se od studentských let věnu-
je malbě, fotografii a volné grafice.

 

V malířství zobrazuje nejen krajinu 
Beskyd, Jeseníků a Slovácka, ale 

také přírodu a její poetickou krásu, 
vytváří cykly krajin s výrazným mo-
tivem trav. V posledních letech se 

do malby prolínají i zcela specifické 
tvůrčí aspekty, které mu přináší 

fotografie. Fotografický záběr je 
velmi široký. Sahá od dokumentární 

fotografie, portrétu a živé fotogra-
fie až k aranžované fotografii a 

aktu.
 

V roce 2001 obdržel od Masaryko-
vy akademie umění v Praze Evrop-

skou cenu za podporu umění.
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12. 
Helena 
Salichová
Zima v Polance I. (1963)
Technika: linoryt
Rozměry: 40 x 58 cm
Vyvolávací cena: 800 Kč

Významná slezská spisovatelka, 

malířka a grafička, sběratelka folkloru, 

se narodila 25. 4. 1895 v Kyjovicích na 

Opavsku.

 

Po absolvování německé měšťanské 

školy v Opavě začala Helena studovat 

na klášterní dívčí škole sester Dominiká-

nek v Klimkovicích, aby získala vzdělání 

jako učitelka ručních prací. Učitelství 

však plně neuspokojovalo její umělec-

ké touhy, a proto se v roce 1919 přihlá-

sila ke studiu na Akademii výtvarných 

umění v Praze. Její přijetí nebylo ovšem 

snadné, neboť neměla maturitu na 

střední škole. Když však prokázala svůj 

výtvarný talent, byla rektorem akade-

mie Maxem Švabinským přijata – zprvu 

k mimořádnému studiu – a po roce 

jako řádná posluchačka Akademie. 

Jejími učiteli byli mimo jiné Vojtěch 

Hynais, Vratislav Nechleba, August 

Brömse a Karel Krattner. 

Jako výtvarnice vynikla Salichová hlav-

ně portréty prostých lidí a krajinomal-

bou svého okolí. Hlavním výtvarným 

prostředkem se jí však stala grafika, 

linoryt a dřevoryt. Zemřela 2. července 

1975.
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13. 
Helena 

Salichová
Zima v Polance II. (1964) 

Technika: linoryt
Rozměry: 43 x 40 cm

Vyvolávací cena: 800 Kč
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14. 
Karel 
Lepík
Boží muka (2018)
Technika: olej na sololitu
Rozměry: 28 x 20 cm
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Narodil se 25. 12. 1940 v Metylovi-
cích. Obor činnosti: malba, grafika. 
Působí jako docent Katedry výtvar-
né výchovy PF Ostravské univer-
zity. Studoval figurální a portrétní 
malbu u prof. K. Součka na AVU 
v Praze. Ve své tvorbě vědomě 
navazuje na imaginaci surrealistic-
kého a symbolistního pojetí světa. 
Realizoval desítky výstav u nás i v 
zahraničí.
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15. 
Karel 
Lepík

Bohatá úroda (2018)
Technika: olej na sololitu

Rozměry: 26 x 36 cm
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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16. 
Vlastimil 
Dvořák
Kříž s Kristem (2019)
Technika: dřevořezba
Rozměry: 65 x 58 cm
Vyvolávací cena: 2 200 Kč

Narodil se  v Drnholci na jižní Mo-
ravě. Vystudoval  malbu ve Školu 
uměleckých řemesel v Brně,kde 
dlouho žil. Na vojenské základní 
službě začal se věnovat řezbář-
skému řemeslu. Řezbě se věnuje 
dodnes a tvoří jak menší díla tak 
sochy.
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17. 
Libor 

Sošták
Pařížský skicák (2019)

92 stran
Vyvolávací cena: 300 Kč

Narodil se 27. 2. 1959 ve Vsetíně.  
Autor je architekt, rád ovšem také 

vstupuje s barvami na paletě a 
štětcem v ruce do imaginárního, 

svobodného prostoru malířství, aby 
ztvárnil inspirační podněty a impul-

zy ze svého podvědomí. Vystavo-
val obrazy a kresby s tematikou 

krajiny a města, civilizační témata, 
ale také výtvarné záznamy z cest 

za uměním a architekturou. V 
současnosti jeho malba směřuje 
k abstraktní expresi, vytváří také 

závěsné objekty z nalezených 
předmětů.
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18. 
Libor 
Sošták
Tanec (2018)
Technika: olej a pastel
Rozměry: 32 x 24 cm 
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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19. 
Libor 

Sošták
Osnova (2018)

Technika: kombinovaná 
technika

Rozměry: 26 x 43 cm
Vyvolávací cena: 900 Kč
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20. 
Zdenek 
Nytra 
Tři grácie (2010)
Technika: kombinovaná 
technika, olej
Rozměry: 25 x 32 cm
Vyvolávací cena: 1 200 Kč

Narodil se v roce 1947 ve Frýdku-
-Místku a sám o sobě prohlašuje: 
„Jsem neprofesionální výtvarník a 
příležitostný řezbář“. Jeho výtvar-
ná činnost má široký záběr – od 
kresby, příležitostné grafiky, malby 
až po dřevěné skulptury, doplněné 
upraveným kamenem. Výrobě lou-
tek a volné řezbě se začal věnovat 
po absolvování řezbářských kurzů 
ve Volarech v letech 1991 až 1994. 

Účastnil se řezbářských akcí na 
hradech Sovinec a Křivoklát, byl 
na plenérech ve Pstruží, Zlatých 
Horách a v Darkově. Je sběratelem 
a restaurátorem židlí z ohýbaného 
dřeva. V roce 1994 se stal zaklá-
dajícím členem V-klubu výtvarníků 
Frýdeckomístecka.
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21. 
Zdenek 

Nytra
Lochneska (2005)

Technika: kombinovaná 
technika, olej

Rozměry: 25 x 32 cm
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
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22. 

Zdenek 
Nytra
Slunečnice (2004)
Technika: kombinovaná 
technika
Rozměry: 47 x 21 cm
Vyvolávací cena: 1200 Kč
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23. 

Zdenek 
Nytra

Buchetky (2017)
Technika: dřevěná 

mozaika
Rozměry: 31 x 24,5 cm

Vyvolávací cena: 800 Kč



28

24. 
Jana 
Dočkalová – 
Kobzáňová
Betlém na skle (2019)
Technika: olej na skle
Rozměry: 15 x 32 cm
Vyvolávací cena: 1 200 Kč

Narodila se roku 1946 ve Zlíně. Trvale 

žije a umělecky tvoří v Karolince. 

Vyrůstala v malířské rodině. Její matka 

Mlada Kobzáňová malovala, ale 

především kreslila od dívčích let. Její 

otec, akademický malíř Jan Kobzáň, 

byl svérázný valašský umělec, jehož 

osobitý rukopis, ať šlo o obrazy nebo 

grafiky, nelze zapomenout. Jana Do-

čkalová-Kobzáňová se v Novém Boru 

vyučila malířkou skla. 

S uměním se setkávala velmi často 

v ateliéru svého otce, který ji naučil 

malovat také na sklo. S ním poprvé 

šla i do sklárny v Karolince. K vlastnímu 

malování se dostala až ve svých třiceti 

letech. Inspirovalo ji dvanáct hlav 

zbojníků, které namaloval její otec. 

Malovala celou řadu kytic, ale stále 

častěji se vracela k figurální malbě. 

Malovala valašské chlapce a děvča-

ta, taneční páry, muzikanty. Protože 

pozadí bylo nejnáročnější na spotřebu 

olejových barev, začala figury pod-

kládat plátnem. To bylo něco zcela 

jiného, neboť plátnem malbu na skle 

nikdo nepodkládal.
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25. 

Ivan 
Jakeš

Slunce v horách (2008)
Technika: olej

Rozměry: 35 x 31 cm
Vyvolávací cena: 1800 Kč

Sochař, malíř, keramik a průmyslový 

výtvarník Ivan Jakeš se narodil 14. 8. 

1935 ve Velkých Karlovicích.  Původní 

profesí byl elektromechanik. Po roční 

soukromé přípravě u Františka Podešvy 

byl přijat na státní Uměleckoprůmyslo-

vou školu v Uherském Hradišti.  Absol-

voval ateliér modelování nových hmot 

a věnoval se i malbě.

 

V roce 1967 opustil severní Čechy a 

vrátil se do rodného kraje. Nastoupil 

do výtvarného ateliéru národního 

podniku Osvětlovací sklo ve Valašském 

Meziříčí, kde spolupracoval například s 

Karlem Volfem, jenž navrhl také lampy 

do Hotelu Praha. Získal za svou tvorbu 

řadu významných ocenění a skleněné 

artefakty prezentoval i na zahranič-

ních přehlídkách. Za sebou má více 

než čtyřicet samostatných a řadu 

kolektivních výstav u nás i v zahraničí. 

Vtip, hravost a asociace zapracované 

do esteticky vypilovaného a řemeslně 

dokonalého výtvarného projevu jsou 

společným nositelem výtvarného výra-

zu komorních děl Ivana Jakeše.
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26. 

Ivan 
Jakeš
Žena z karavan saraje 
(2008)
Technika: glazovaná kera-
mika
Rozměry: Ø 45 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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27. 
Josef 

Bartoloměj 
Král

Meandr (2017)
Technika: tuš

Rozměry: 42 x 30,5 cm
Vyvolávací cena: 600 Kč
Narodil se 6. 2. 1950 v Olomouci.

Nejprve se učil soukromě u malíře 
Karla Hofmana a poté studoval na 

Ostravské univerzitě u profesora 
Slívy malbu a keramickou tvorbu. 

Celý svůj aktivní tvůrčí život působí 
na Valašsku. Žije v Liptálu, věnuje 

se malbě, kresbě a grafice. Od 
roku 1985 vystavuje kolektivně i 
samostatně doma i v zahraničí. 

Řada jeho prací byla realizována v 
architektuře.

 

Výtvarnou dráhu začínal malová-
ním portrétů a krajin. Jeho obrazy 

jsou plné emocí a fragmentů 
vzpomínek a stírající hranice mezi 
reálným světem a fantazií. Etapy 

své tvorby definoval jako tzv. obdo-
bí „malovaných koláží krajinných 

artefaktů s postavami slepců a hle-
dačů“ (od poloviny 80. let do roku 

1995), následovalo údobí kompozic 
„od fragmentu po fraktál“ (do roku 

2001) a poslední fázi charakteri-
zuje jako dobu hledání a nalézání 

„řádu chaosu“ (od 2001).
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28. 
Jan 
Odvárka
Předjaří (2018)
Technika: akvarel
Rozměry: 39 x 56 cm
Vyvolávací cena: 3 700 Kč

Jan Odvárka se narodil 15. ledna 
1943 ve Dvoře Králové nad Labem. 
O malování se zajímal od raného 
dětství. V dorosteneckém věku byl 
úspěšným atletem – skokanem o 
tyči. V této disciplíně získal řadu 
sportovních titulů a vyhrál několik 
šampionátů. Jako výtvarný autodi-
dakt se věnoval řezbářství, grafice 
a keramice, pracoval se železem i 
mědí. Dnes pracuje v technice ole-
je, a především v akvarelu, ve kte-
rém převádí mistrovskou techniku. 
Patří mezi nejlepší současné malíře 
inspirované krajinou Vysočiny. Ne-
snaží se zachycovat každý detail, 
ale s citem pro celkovou kompozici 
přenáší do obrazu náladu daného 
okamžiku a místa.

Jan Odvárka není poplatný žád-
nému vzoru, jde vlastní cestou. O 
jeho mistrovství svědčí převážně 
používaná technika akvarelu. V 
menší míře maluje také květinová a 
věcná zátiší. 
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29. 
Štěpán

Mleczko
Hudební škola Místek 

(2006)
Technika: sítotisk

Rozměry: 34 x 24 cm
Vyvolávací cena: 350 Kč

Narodil se 18. 12. 1953 v Ostravě. 
Obor činnosti: malba, grafika, 

keramika. Studoval propagační 
výtvarnictví u F. Formana na SPŠ 
stavební v Ostravě. Zpracovává 

převážně figurální motivy, také 
tematiku krajin Beskyd. Z grafických 

technik používá suchou jehlu, 
serigrafii a monotyp.

 

Vystavuje hlavně ve Frýdku-Místku, 
ale účastnil se několika výstav ve 

Skotsku.
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30. 
Štěpán
Mleczko
Frýdecký zámek (1997) 
Technika: sítotisk
Rozměry: 34 x 24 cm
Vyvolávací cena: 350 Kč
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31. 
Štěpán 

Mleczko
U Jakuba (2012) 
Technika: sítotisk

 Rozměry: 34 x 24 cm
Vyvolávací cena: 350 Kč
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32. 

Štěpán 
Mleczko
Dům na těšínském mostě 
(2006) 
Technika: sítotisk
Rozměry: 34 x 24 cm
Vyvolávací cena: 350 Kč
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33. 

Daniel 
Balabán

Jaro (2015)
Technika: olej

Rozměry: 60 x 50 cm
Vyvolávací cena: 4 200 Kč

Narodil se 20. září 1957 v moravském 

Šumperku, ale už od roku 1962 žije trvale 

v Ostravě. Mezi lety 1979 a 1984 studoval 

malířský ateliér profesora Františka Jiroudka 

na pražské Akademii výtvarných umění, 

kde se v roce 2004 také habilitoval. Od 

roku 1993 do roku 2007 působil jako ve-

doucí ateliéru malby na Katedře výtvarné 

tvorby Ostravské univerzity a od roku 2008 

tamtéž vede svůj malířský ateliér na Institu-

tu pro umělecká studia.

 

Do všeobecného povědomí se dostal na 

začátku devadesátých let svými plátny s 

tematikou klasické křesťanské ikonografie. 

Stejně jako na svých plátnech, tak i objek-

tech pracuje Balabán po celá devadesátá 

léta takřka výhradně se silně ironizovanými 

sakrálními tématy, často také samotného 

Ježíše Krista.

 

V obrazech poslední doby je religiozita 

poněkud více potlačována či skryta a 

posunována spíše k jakési spiritualitě. 

Do popředí se nejčastěji dostává lidská 

postava dumající nad smyslem života, 

často stylizovaná do postav klasických děl 

velikánů světových dějin umění. 

Daniel Balabán se mimo klasickou malbu 

věnuje také tvorbě digitálních obrazů 

(Staromák, 2006) a fotografií.
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34. 
Tomáš 
Důjka
Komedie a tragédie (2016)
Technika: dřevořezba
Rozměry: 23 x 26 cm
Vyvolávací cena: 1800 Kč

Narodil se na Valašsku. Po vystudo-
vání Středního odborného učiliště 
sklářského v Novém Boru zhotovoval 
formy pro sklárnu v Karolince. Ve 
volných chvílích také řezbářské práci. 
Ve své tvorbě se věnuje různým 
motivům ve formě dřevěných plastik 
i reliéfů.
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35. 

Stanislav 
Gorný

Chléb s máslem (2018)
Technika: dřevořezba, reliéf

Rozměry: 25 x 55 cm
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Stanislav Gorný své řezby vystavil po-
prvé již v roce 1988. Kromě klasických 
dřevořezeb jsou jeho specialitou plně 

funkční dřevěné loutky. Je členem 
V-klubu výtvarníků Frýdek-Místek a 

členem ve skupině Petra Bezruče v 
Ostravici. V rámci těchto sdružení 

každoročně vystavuje svá díla.
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36. 

Josef 
Jeřábek
Váza stavěná 
Technika: pálená hlína se 
zatíranou glazurou
Rozměry: v. 29 cm
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Josef Jeřábek se narodil 23. 6. 1940 ve 

Valašských Kloboukách. Na Státní umělec-

ko-průmyslové škole v Uherském Hradišti 

studoval u akademického malíře K. Hof-

mana figurální a portrétní kresbu a hlavní 

výtvarný obor u akademického sochaře S. 

Mikuláštíka. 

Nejdříve působil jako výtvarník-mikropa-

leontolog u geologického průzkumu ČND 

v Hodoníně a následně byl zaměstnán v 

ateliéru „Ústředí uměleckých řemesel“ v 

Brně. Později se stal designérem v družstvu 

lidové umělecké výroby „Valaška“ ve 

Valašských Kloboukách. Zde byl tehdejším 

ředitelstvím  Lidové školy umění požádán o 

rozšíření výtvarné výuky o obor keramiky a 

modelování a stal se jeho externím učite-

lem. V roce 2004 mu bylo uděleno „Krajské 

ocenění za vynikající výsledky v pedago-

gické činnosti.“

Josef Jeřábek je členem Výtvarného spol-

ku Vincúch valašskoklobouckých výtvar-

níků. Zúčastnil se na 50 výstavách tvorbou 

keramickou, sochařskou a malířskou, a to 

v ČR i v zahraničí. Svým dílem reprezentuje 

své rodné město Valašské Klobouky. kde 

žije a výtvarně působí. 
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37. 
Vladislav 
Stoklasa

Světelný kužel (2019)
Technika: šamotová 

keramika
Rozměry: 47 cm, Ø 13 cm

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Narodil se v roce 1959 ve Slaném. 

V roce 2008 jej osud zavál na 
Valašsko a od té doby se věnuje 

výrobě keramiky. Nestudoval žádnou 
uměleckou školu. Pracovat s hlínou 
se naučil sám, vyzkoušel více druhů 

způsobů výroby, ale zůstal u lití.

Se svým týmem tvoří od roku 2008 
převážně zahradní dekorace a 

figury. Výrobě se věnuje v maleb-
né vesničce Oznice, ve které také 

čerpá inspiraci. 
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38. 
Vladislav 
Stoklasa

Nástěnný ovál (2019)
Technika: šamotová 
keramika
Rozměry: 47 cm, Ø 13 cm 
Vyvolávací cena: 200 Kč
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39. 
Vladislav 
Stoklasa

Ptáček (2019)
Technika: šamotová 

keramika
Rozměry: 47 cm, Ø 13 cm
Vyvolávací cena: 200 Kč



44

40. 
Josef 
Novický
Zimní romance (1997)
Technika: olej
Rozměry: 40 x 60 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

Narodil se 20. května 1927 ve Václa-
vovicích u Frýdku-Místku, je všestran-
ným výtvarníkem. 

Jeho tvorba se odvíjí od propagační 
grafiky, přes nejrůznější žánry deko-
račního charakteru, až po malbu 
obrazů. Většina námětů pro jeho 
obrazy je okolní beskydská krajina, 
ve které autor žije. Nezůstává jen 
u realistického zpodobnění krajiny. 
Rád experimentuje, a proto se v jeho 
tvorbě prezentují obrazy různého 
pojetí, které řetězově spojují reálný 
pohled až k abstrakci. Základem 
pro tvorbu a stavbu obrazů je reálný 
objekt. Vznikají tak různé cykly, jako 
např. ptáci, živly apod. Maluje také 
zátiší a figurativní motivy. Autor má 
zamilovaný okruh témat.
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41. 
Josef 

Novický
Frýdek-Místek kupecké 
domy – Hluboká (1970)

Technika: olej
Rozměry: 50 x 70 cm

Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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42. 
Josef 
Novický
Dřevěnice (2008)
Technika: olej
Rozměry: 30 x 50 cm
Vyvolávací cena: 3 100 Kč
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43. 
—

Ukulele, hudební nástroj
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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44. 
Vladimír 
Kocurek
Frýdecké zákoutí (2017)
Technika: tužka
Rozměry: 30 x 50 cm
Vyvolávací cena: 300 Kč

Narodil se 9. 3. 1946. Ve své tvorbě 
nejčastěji ztvárňuje krajinu nejen ze 
svého regionu, ve kterém nejčastěji 
vystavuje. 
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45. 
Vladimír 
Kocurek

Městečko (2015)
Technika: pastel

Rozměry: 40 x 50 cm
Vyvolávací cena: 600 Kč
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46. 
Vladimír 
Kocurek
Frýdek v zámecké 
zahradě (2017)
Technika: pastel 
Rozměry: 50 x 40 cm
Vyvolávací cena: 550 Kč
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47. 
Vladimír 
Kocurek

Norské fjordy (2017) 
Technika: pastel

Rozměry: 57 x 40 cm
Vyvolávací cena: 300 Kč
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48. 
Vladimír 
Kocurek
V zámeckém parku (2007)
Technika: barevné tužky
Rozměry: 21 x 31 cm
Vyvolávací cena: 700 Kč
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49. 
Vladimír 
Kocurek

Zámek (2007)
Technika: kresba tužkou

Rozměry: 22 x 30 cm
Vyvolávací cena: 700 Kč
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50. 
Vladimír 
Kocurek
Bazilika Panny Marie 
Frýdecké (2008)
Technika: kresba tužkou
Rozměry: 24 x 32 cm
Vyvolávací cena: 700 Kč 
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51. 
Jindřich 

Štreit
Přesilovka (1980)

Technika: fotografie
Rozměry: 32 x 45 cm

Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Jindřich Štreit je přední český dokumentární 

fotograf a pedagog. Vystudoval gymnázium 

v Rýmařově, kde v roce 1963 maturoval a 

jako další studium si zvolil na pedagogické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 

obor výtvarná výchova, kde v roce 1967 složil 

státní zkoušky.

 

Již za doby studií se zúčastnil řady fakultních 

výstav a soutěží a svoji závěrečnou zkoušku 

navíc ukončil i svojí první samostatnou výsta-

vou. Po ukončení vysokoškolských studií začal 

vyučovat na základní škole v Rýmařově a o 

rok později se stal i jejím ředitelem.

Od roku 1972 se cíleně věnoval zobrazování 

života na vesnici, fotografování portrétů a fo-

tografování romského života. V letech 1974-

1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie.

Zaměřuje se na dokumentování života na 

venkově a obyvatele českých vesnic. Jeho 

hlavním tématem je vesnice, ale v posledním 

období se věnoval těžké práci v továrnách 

(knihy Lidé třineckých železáren, Vítkovice, 

Ocelový svět) a mnoha sociálním tématům o 

drogově závislých, handicapovaných, nevi-

domých, starých lidech, cizincích, kuřácích, 

lidech bez domova. Hodně se také věnuje 

sakrálním tématům (cykly Brána naděje 

nebo Prozřetelnost boží).
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52. 

Jindřich 
Štreit
Reminiscence (1985)
Technika: fotografie
Rozměry: 32 x 45 cm
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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53. 

Vilém 
Čech                                                                                                                                                  

Mužské torzo (2006)
Technika: pálená hlína            

Rozměr:15x21
Vyvolávací cena: 2.900 Kč

Narodil se 30. 5. 1977. Na střední škole 

studoval výtvarné zpracování keramiky, 

dále ve studiu pokračoval na institutu 

restaurování v Litomyšli a svá studia 

ukončil  na AVU v Praze – obor  figurálních 

soch  a medaile. Zabývá se figurálním 

sochařstvím a restaurováním kamenných 

děl. Dnes žije se svou rodinou v historické 

Kroměříži. 
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54. 
Josef 
Maceček
Pěnkava Jikavec (2019)
Technika: dřevořezba
Vyvolávací cena: 100 Kč

Narodil se roku 1938. Pochází ze samo-

ty na Janinově Louce na Horní Bečvě. 

Od nejútlejšího dětství je Josef Mace-

ček obklopen přírodou. I když 40 let 

pracovat v MEZ Frenštát po Radhoš-

těm u lisu, vracel se k přírodě výtvar-

ným projevem, maloval pro přátele 

podle předlohy olejové obrazy.

Kromě obrázků maloval také talíře, 

obnovoval malbu soch, betlému, 

kreslil obrázky do pamětní knihy obec-

ního úřadu Horní Bečva. Nakonec mu-

sel malování ze zdravotních důvodů 

zanechat.

Josef Maceček nezůstal dlouho 

nečinný, coby důchodce se pustil do 

vyřezávání ptáčků. V jeho dílničce 

je všechno, co poletuje po valaš-

ských horách – sýkory, ťuhýci, stehlíci, 

konipasi, ale také sojky, strakapoudi i 

exotičtí ptáci.

Jako materiál používá lipové dřevo. 

Používá řez zásadně po letech, aby 

výsledná figura byla pevná. Maluje 

vodovými a temperovými barvami. 

Nožky jsou z drátku. Větvička je buko-

vá nebo lísková, kůra se neloupe, je 

pevná. Podnožka je z lípy.



59

55.

Josef 
Maceček
Hýl obecný (2019)

Technika: dřevořezba, 
malba

Vyvolávací cena: 100 Kč
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56. 

Josef 
Maceček
Červenka obecná (2019)
Technika: dřevořezba, 
malba
Vyvolávací cena: 100 Kč
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57. 
Josef 

Maceček
Konipas bílý (2019)

Technika: dřevořezba, 
malba

Vyvolávací cena: 100 Kč
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58. 
Josef 
Maceček
Sýkorka koňadra (2019)
Technika: dřevořezba, 
malba
Vyvolávací cena: 100 Kč
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59. 
Josef 

Maceček
Sýkorka modřinka (2019)

Technika: dřevořezba, 
malba

Vyvolávací cena: 100 Kč
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60. 
Josef 
Maceček
Stehlík obecný (2019)
Technika: dřevořezba, 
malba
Vyvolávací cena: 100 Kč
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61. 
Miloš 

Šimurda
Pohádkový motiv (1999)

Technika: akvarel
Rozměry: 39 x 57 cm

Vyvolávací cena: 3 900 Kč

Miloš Šimurda se narodil ve Frenštátě 
pod Radhoštěm v roce 1924, zemřel 
v roce 2018. Studoval Vysokou školu 

výtvarných umění v Bratislavě u 
profesora Jána Mudrocha (1950-

1955). Absolvoval několik studijních 
a malířských pobytů v Německu, 

Francii, Maďarsku, Rusku, a přede-
vším v Itálii, kde studoval nástěnné 

malby a na škole v Ravenně mozaiku 
(1972-1974). Roku 1989 se stal členem 

Associazione Internazionale Mozai-
cisti Contemporanei v Ravenně. Žil 

střídavě v Bratislavě a v Rožnově pod 
Radhoštěm.

 

Jeho dílo je mnohotvárné, má křes-
ťanské kořeny, je ponořené do an-
tické filosofie, vztahuje se k součas-

nosti a doufá v budoucnost. Umělec 
používá různé malířské techniky a 

rozmanité postupy. Na Valašsku je 
znám především jako akvarelista a 

obdivovatel krajiny. Stejně jako rodný 
kraj si zamiloval Itálii. 
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62. 

Dáša 
Jahodová
Air ll J. S. Bach (2017)
Technika: grafika
Rozměry: 71 x 56 cm
Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Narodila se 5. 8. 1970 ve Zlíně. V roce 
1984−1988 navštěvovala Střed-
ní uměleckoprůmyslovou školu v 
Uherském Hradišti, v roce 2004−2009 
potom studovala na Fakultě mul-
timediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, obor multimé-
dia a design. Od roku 2003 působí 
jako pedagog na SUPŠ v Uherském 
Hradišti (obor grafický design).

V letech 2006–2009 působila jako 
lektorka na Letní výtvarné škole na 
SUPŠ v Uherském Hradišti, kde vedla 
grafické kurzy pro veřejnost.
Zúčastnila se 30 výstav u nás i v 
zahraničí. 
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63. 

Barbora a Jiří 
Dohnálkovi

Přátelská souprava (2019)
Technika: točená užitná 

keramika
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Manželé Dohnálkovi vyrábí ručně 
točenou a ručně dekorovanou užit-
kovou keramiku, která splňuje přísná 
nařízení EU v oblasti hygieny. Nabízí 
široký sortiment nádobí k dennímu 

použití. Zabývají se také vybavením 
restaurací a penzionů jídelními servisy 

včetně hlubokých a mělkých talířů, 
které jsou tvarově řešeny pro lepší 

skladnost. 
Originalitou jejich výrobků je dekoro-

vání jak vně, tak i uvnitř nádob.
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64. 
Barbora a Jiří 
Dohnálkovi
Poháry na víno (2019)
Technika: točená užitná 
keramika
Vyvolávací cena: 600 Kč
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65.

Metoděj 
Beran

Rodina (2012)
Technika: dřevořezba, 

trnkové dřevo
Rozměry: 50 x 20 x 8 cm

Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Malíř, řezbář a loutkař z Příbora. Je 

znám jako člověk, který rád vyřezá-
vá. Rovněž maluje a hraje loutkové 

divadélko s krátkými přestávkami 
od roku 1959. Pan Beran loutky také 
vyrábí. Tu první – lučního koníka a k 
němu kulisy – vytvořil už ve svých 13 

letech. Do dnešní doby v jeho rukou 
vzniklo na 860 loutek – a to počítáme 

jen ty, které zůstaly na Novojičínsku. 
Jsou mezi nimi marionety, maňás-
ci, javajky, loutky dřevěné i loutky 
z jiných materiálů. Vyřezává také 

betlémy. Jeho unikátní mechanic-
ký betlém z olšového dřeva se 137 

figurkami (95 z nich se pohybuje) je 
možné vidět v Muzeu Příbor. Vyřezal 

ho v roce 2013 během 8 měsíců. 
Vyřezal ale také betlém s téměř 

metrovými figurami.
 

Metoděj Beran také rád maluje. V 
příborském muzeu se prezentoval 

obrazy starých mistrů, jak je vidí on – 
mistr z Příbora. Rád přenáší na plátno 
i Příbor, město, v němž už pár desítek 

let žije.
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66. 

Metoděj 
Beran
Růže (2012)
Technika: dřevořezba
Rozměry: 35 x 11 cm
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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67. 
Bohunka 

Waageová
Tajuplný ostrov (1989)

Technika: kombinovaná 
technika

Rozměry: 32 x 27 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Bohunka Waageová se narodila 29. 

května 1948 v Ústní nad Labem. V le-
tech 1963-1967 navštěvovala Střední 

odbornou školu výtvarnou v Praze. 
Zabývá se malbou, volnou grafikou, 

knižní tvorbou a ilustrací.
 

Nezaměnitelné grafiky přinesly jejich 
autorce členství ve SČUG Hollar, její 
ilustrace poetických a prozaických 

knih nejedno prestižní ocenění. 
Schopnost vcítění se do dramatic-

kých dějů spoluúčast na filmové tvor-
bě. Vedle grafik paralelně vznikající 

obrazy znamenaly mnohé samo-
statné a skupinové výstavy doma 
i v Evropě. Malířka, silně ovlivněna 

linkou – linií, s hlubokým smyslem pro 
detail u tematických cyklů a vazbou 

na konkrétní znaky a symboly ve 
volných barevných plochách svých 

obrazů dosahuje podmanivé moci a 
kouzla. Touha vyjadřovat se k minu-

losti i přítomnosti, a to s velmi jemnou 
laskavostí a nadhledem, dává 

jejímu dílu sílu hloubky a imaginace. 
Schopností svých vhledů v tvorbě je 

velice inspirativní a zároveň mnohým 
ukazuje cestu ke světlu.
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68. 
Bohunka 
Waageová
Dům Kristus (1982)
Technika: kombinovaná 
technika
Rozměry: 59 x 48 cm
Vyvolávací cena: 2 000 Kč



73

69. 
Jiljí 

Hartinger
Večer nad městem (2018)

Technika: kvaš, akvarel
Rozměry: 18 x 49 cm

Vyvolávací cena: 3 500 Kč

Narodil se 20. srpna 1935 v tehdejším 
Novém Hrozenkově – Karolinině Huti, 
nynější Karolince. Pochází ze sklářské 

rodiny. V letech 1952-1957 studoval 
na Střední uměleckoprůmyslové 

škole v Brně a poté v letech 1957-
1963 na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze, v ateliéru malby a 

grafiky profesora Antonína Strnadela. 
Ten měl zásadní vliv na kultivaci jeho 
hlubokého a v emocionálně podlo-

ženého vztahu k rodnému kraji, a to v 
kontextu moderní malby a grafiky, v 

němž mají významné místo také ma-
líři Valašska – Alois Schneiderka, Jan 

Kobzáň, František Podešva a Karel 
Hofman. Po ukončení studia na VŠ se 

Hartinger vrací do rodné Karolinky. 

Intenzivně se věnuje výtvarné práci, 
kterou zakládá na široké škále vý-

tvarných technik – maluje olejem i 
akvarelem, nejčastěji v kombinaci s 
kvaší a pastelem, zabývá se volnou 
a užitou grafikou, zvláště linorytem, 

vytváří art protisy, získává první úkoly 
pro architekturu. Vznikají jeho monu-

mentální vitráže technikou leptaného 
a pískovaného skla, později klasické 

mozaiky. 
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70. 
Jiljí 
Hartinger
Modrá vzpomínka (2009) 
Technika: kvaš, akvarel
Rozměry: 17 x 28 cm
Vyvolávací cena: 2200 Kč
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71. 
Jiřina 

Hartingerová
Melodie podzimu (2009)

Technika: rytá kresba
Rozměry: 36 x 20 cm

Vyvolávací cena: 1200 Kč

Hartingerová Jiřina, akademická ma-
lířka, grafička. V roce 1960 studovala 

na SUPŠ v Brně ateliér grafiky pod 
záštitou profesora J. Bruknera. V roce 

1966 pokračovala na VŠUP v Praze, 
ateliér grafiky a malby u profesorů A. 
Strnadela, J. Baucha a A. Paderlíka. 

Od roku 1966 trvale působí ve svo-
bodném povolání, věnuje se malbě i 
grafice. Ve své tvorbě je inspirována 

přírodou. Její obrazy však nejsou 
realistické. Zachycují snové vize, plné 

vnitřního světla a klidu, hledající a 
zdůrazňující princip krajiny samotné.
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72. 
Jiřina 
Hartingerová
Ráno (2009) 
Technika: rytá kresba
Rozměry: 36 x 20 cm
Vyvolávací cena: 1200 Kč
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73. 
Jiřina 

Hartingerová
Na pastvu (2009) 

Technika: rytá kresba
Rozměry: 36 x 20 cm

Vyvolávací cena: 1200 Kč
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74. 
Aleš 
Dančák 
Talíř (2017)
Technika: glazovaná 
keramika
Rozměry: Ø 32 cm
Vyvolávací cena: 600 Kč
Třiačtyřicetiletý hrnčíř z Pržna na 
Vsetínsku tvoří keramiku v peci na 
dřevo. Aleš Dančák studoval kon-
zervatoř v Ostravě a léta pracoval v 
dílnách se sklem, přírodními obklady 
nebo modely ze sádry.

Své první keramické výrobky pálil v 
elektrické peci, s výsledkem však prý 
nebyl příliš spokojený. Přesedlal tedy 
k pálení v peci na dřevo, která podle 
něj nabízí širší možnosti, a zůstává jí 
proto věrný dodnes. Ke keramice se 
dostal v dílně v Oznici na Vsetínsku, 
kam nastoupil po sametové revoluci. 
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75. 
Aleš 

Dančák 
Miska (2017) 

Technika: glazovaná 
keramika

Rozměry: Ø 18 cm
Vyvolávací cena: 250 Kč
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76. 
Aleš 
Dančák
Mísa (2018)
Technika: točený porcelán
Rozměry: Ø 35 cm
Vyvolávací cena: 900 Kč
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77.
Aleš 

Dančák 
Miska (2018) 

Technika: točený porcelán
Rozměry: Ø 15 cm

Vyvolávací cena: 300 Kč
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78. 
Jana 
Ullrichová
Zátiší s paletou (2002)
Technika: autorský tisk
Rozměry: 22 x 24 cm
Vyvolávací cena: 700 Kč

Jana Ullrichová se narodila na Solanci 

pod Soláněm roku 1938. Vystudova-

la Pedagogickou fakultu Univerzity 

Jana Purkyně Brno, obor český jazyk a 

výtvarná výchova.

Dlouhá léta působila jako profesorka 

výtvarného oboru v ZUŠ Valašské 

Meziříčí. V roce 2012 získala Cenu 

města za uměleckou a pedagogickou 

prezentaci města. 

V průběhu své aktivní činnosti má za 

sebou spoluúčast na mnoha výsta-

vách u nás i zahraniční a nespočet au-

torských výstav. V práci Jany Ullrichové 

zaznamenáváme nejsilnější neodbyt-

nou touhu hledačství, které se jí stává 

posedlostí, fascinujícím uhranutím a 

zvláštním druhem krátké existence, 

někdy také bolestně trpké, současně 

však svobodné a radostné díky pocitu 

zrodu čehosi nového. Vytváří monu-

mentální kompozice, jejichž výraz je 

soustředěn do mohutného souhrnného 

gesta. Kompaktní malba s reliéfními 

strukturami a vrypy o podkladových 

vrstvách opouští reálnou podobu věci 

a stylizuje se do zhutněné zkratky.

Její práce je inspirovaná synem Janem 

Ullrichem, lingvistou pracujícím pro 

severoamerické Indiany Lakoty. 
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79. 
Jana 

Ullrichová
Zátiší s keramickou 

nádobou (2002)
Technika: autorský tisk

Rozměry: 24 x 22 cm
Vyvolávací cena: 700 Kč
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80. 
Jana 
Ullrichová
Tanec koní (1995)
Technika: art tisk
Rozměry: 22 x 25 cm
Vyvolávací cena: 800 Kč
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81.
Natália 

Kopřivová
Ježíš (2018)

Technika: akryl
Rozměry: 85 x 60 cm

Vyvolávací cena: 3 000 Kč

Mgr. Natália Kopřivová je brněnská 
výtvarnice a pedagožka. Tvoří od 
raného věku.  Vystudovala grafiku 
a dějiny umění na FFMU. Působí na 

brněnském Středním odborném učiliš-
ti tradičních řemesel, kde vyučuje 

výtvarnou výchovu a dějiny umění. 
Má za sebou mnoho samostatných 

autorských výstav i společenských 
výstav se svými studenty. 

Autorka se zaměřila na tematiku 
Krista a jeho umučení, Panny Marie 

a hledání duchovních hodnot. Svými 
díly prezentuje a vychází z lásky k 

přírodě a k Bohu, z úcty k samotné-
mu člověku. Ve svých dílech hledá 

podstatu víry a různé roviny poznání 
v lidském srdci a svědomí. Věnuje se 

historii, ale i bájím a symbolům.
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82. 
Magdalénna 
Nováková
Spirála (2017)
Technika: akryl na plátně
Rozměry: 70 x 100 cm
Vyvolávací cena: 18 000 Kč

Magdaléna se věnuje malbě, kresbě 
a kombinované technice, která 
významně charakterizuje její díla. Na 
Akademii výtvarných umění v Praze 
studovala ve třech ateliérech – na 
malbě, grafice a nových médiích. V 
malbě ji velice ovlivnil prof. Michael 
Rittstein. 

V prvním ročníku na akademii získala 
čestné uznání ve výtvarné soutěži na 
Grafice roku. Její práce jsou kombi-
nací realistických prvků a abstrakce. 
Tyto dva styly propojuje tahy štětce. 
Má propracovanou kresbu. Její 
práce jsou komiksovou pohádkou 
s magickými hororovými prvky na 
pomezí reality a abstrakce.
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83. 
Milan 

Žlebčík
Betlém (2018)

Technika: dřevořezba
Rozměry: 26 x 15 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč

Příborský řezbář se dostává ke tvorbě 
v roce 1995. 

Řeže reliéfy i větší díla do zahrad.
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84. 
Ján 
Čižmár
Hvězdář (2018)
Technika: grafika
Rozměry:  29,5 x 20,5 cm
Vyvolávací cena:  1000 Kč

Slovenský umělec Ján Čižmár maluje 
od dětství. Vystudoval v UPJŠ v Pre-
šově výtvarnou výchovu. V součas-
nosti působí na ZUŠ v Michalovcích. 
Převážně se věnuje grafice.

Vystavoval doma na Slovensku, ale i 
v zahraničí.
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85. 
Ján 

Čižmár
Dajana (2017)

Technika: grafika
Rozměry: 26,5  x  15,5 cm

Vyvolávací cena: 1000 Kč
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86. 
Antonín 
Kroča
Hukvaldy (2019)
Technika: olej
Rozměry: 60 x 83 cm
Vyvolávací cena: 4 500 Kč

Narodil se 21. 10. 1947 v Dolním 
Sklenově. Studoval na Akademii 
výtvarných umění v Praze. Žije na 
Hukvaldech a ve svých obrazech za-
chycuje zdejší lidové typy v různých 
situacích (Juchající tetka, Zabíjačka, 
aj.). Z volných cyklů jsou to Potoky, 
Hospodské vřavy a neustále rostoucí 
řada portrétů spoluobčanů z auto-
rova okolí i postav společenského a 
kulturního života.
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87. 
Milan 

Hajdík
Krajina (2013)

Technika: gumoasfalt na 
plátně

Rozměry: 50 x 60 cm
Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Milan Hajdík pochází z Jablůnky u 
Vsetína. Studoval obor užité malby na 

Střední uměleckoprůmyslové škole v 
Uherském Hradišti a poté pokračoval 
ve studiu na Fakultě umění Ostravské 

univerzity v ateliéru Malba II u Františka 
Kowolowského. Je jedním z finalistů 
Ceny Rudolfa Schlattauera pro rok 

2013.

Milan Hajdík se ve své tvorbě progra-
mově zabývá veristickým obrazem, 

jeho metamorfózou, možností interpre-
tace, definice obrazu skrze medium, 

jeho přesahem nebo mystifikací. 
Vedle klasické olejomalby používá 

nemalířských materiálů a prostředků 
jako gumoasfalt, nitrolaky, metalické 

barvy, netkané plastové textilie, brusky 
atd.
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88. 
Milan 
Hajdík
Les (2018)
Technika: olej, akryl, plátno
Rozměry: 40 x 60 cm
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
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89. 
Bronislav 

Liberda
bez názvu (2011)

Technika: digitální tisk
Rozměry: 45 x 32 cm

Vyvolávací cena: 900 Kč

Bronislav Liberda své dětství prožil v 
Třinci, na jehož předměstí se 28. srpna 

roku 1937 narodil.
 

Studoval na Pedagogickém gym-
náziu v Orlové (1952-1956). Malíř-
skou dráhu začínal pod vedením 

Gustawa Fierly. Zabývá se malbou, 
grafikou, ilustrací, scénografií, tvoří 
divadelní loutky, je hudebníkem a 
skladatelem. Pracoval v těšínském 

loutkovém divadle Bajka, pro které 
navrhl a realizoval řadu loutek i scén, 
a jako jevištní výtvarník a korepetitor 
v Těšínském divadle. Od roku 1962 je 
aktivním členem SLA (Sekcji Literac-

ko-Artystycznej) na Těšínsku, v letech 
1967-1970 byl členem ČSVU, od 1990 
člen UVU-Sdružení výtvarných uměl-

ců a teoretiků Ostrava. 

Jako ilustrátor pracoval řadu let se 
všemi polskými periodiky vycházející-
mi na území ČR a s českými dětskými 
časopisy – Mateřídouška a Sluníčko. 

V centru jeho výtvarného zájmu je 
člověk ztracený v přetechnizovaném 
světě, vedle toho vytváří obrazy ima-

ginárních nebo mrtvých krajin.
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90. 
Bronislav 
Liberda
bez názvu (2011) 
Technika: digitální tisk
Rozměry: 45 x 32 cm
Vyvolávací cena: 900 Kč
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91. 
Bronislav 

Liberda
bez názvu (2010) 

Technika: digitální tisk
Rozměry: 32 x 26cm

Vyvolávací cena: 900 Kč
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92. 
Leda 
Pešatová
Krajina I. 
Technika: digitální tisk
Rozměry: 29 x 41 cm
Vyvolávací cena: 1 100 Kč

Narodila se 27. 11. 1926 v Místu. 
Výtvarné základy získala již v šest-
nácti letech u ak. sochaře Augustina 
Handzela. Soukromě studovala u ak. 
malíře Bedřicha Holáčka, později u 
malíře Josefa Kurzavy.

Od roku 1990 je členkou Unie výtvar-
ných umělců SVUT Ostrava. Realizo-
vala desítky vlastních i společných 
výstav.
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93. 
Leda 

Pešatová
Krajina II.

Technika: digitální tisk
Rozměry: 29 x 41 cm

Vyvolávací cena: 1 100 Kč
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94. 
Petr 
Bednář
Na písečku (2009)
Technika: smalt na 
ocelovém plechu
Rozměry:  79x50 cm
Vyvolávací cena: 2 100 Kč
Narodil se v roce 1946 v Ostravici. 
Dnes žije ve Frýdlantě nad Ostravicí – 
Nové Vsi. Je absolventem střední prů-
myslové školy hutnické. Petr Bednář 
se stal jednou z výrazných osobností, 
které se programově věnují smaltu 
jako umělecko-řemeslné technice.

S výtvarným smaltem začal v roce 
1972. České smaltérské umění repre-
zentoval i na mezinárodním setkání 
smaltérů ve Francii či na prestižních 
světových přehlídkách tohoto směru 
v Japonsku či v Německu. Představil 
se na řadě výstav v ČR a jeho díla 
jsou zastoupena v řadě domácích 
i zahraničních institucí. Nechybějí 
samozřejmě ve frýdlantské galerii a 
mají také své nezastupitelné místo v 
rodné Ostravici, kde je malá galerie 
místních výtvarných umělců.

Petr Bednář stál při zrodu výtvarné 
skupiny EMAIL ART a svou tvorbou 
především položil základ smaltérské 
školy ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Tento regionální umělec ve své tvor-
bě mistrně spojuje kov, sklo, oheň, 
křehkost, bohatství barev, odolnost i 
neměnnost.
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95. 
Petr 

Bednář
Andělské děti (2016)

Technika: smalt na 
ocelovém plechu

Rozměry: 70x50 cm
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
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96. 
Zdeněk 
Hudeček 
Hradišťský motiv I. (2017)
Technika: pastel
Rozměry: 30 x 21 cm
Vyvolávací cena: 900 Kč
Zdeněk Hudeček se narodil 21. ledna 1938 

v Uherském Ostrohu. Osobní prezentace se 

odvíjela už v roce 1966 účastí na Výstavě 

mladých a o dva roky později na Salonu 

68 v Domě umění ve Zlíně. Svou malířskou 

tvorbu orientuje do imaginárních poloh 

snů a představ, usiluje o nevšední pohled 

zobrazovaného objektu, ve všech jeho 

poetických proměnách. 

Je představitelem generace, která si svou 

pozici vybudovala bez ohledu na lokální 

tradice a konzervativní zvyklosti tehdejší 

společnosti. V jeho ateliéru vládla vždy svo-

bodná atmosféra, jež umožňovala vznikání 

zajímavých děl se silným poutem ke kráse. 

Malířova tvorba je často výsledkem procí-

těného, imaginárního, mnohdy mystic-

kého “Hudečkova světa“, který pohlcuje 

vnímání diváka, vytrhuje ho z jednotvár-

nosti a ukazuje mu jinou dimenzi životního 

prostoru. Snění, fantazie a hledání nových 

forem vyjadřování ve výtvarné práci jsou 

hlavními prioritami malířova snažení. Od 

roku 2007 se též věnuje námětům, inspiro-

vaným folklorem. 

Zdeněk Hudeček je členem Unie výtvar-

ných umělců ČR, registrován ve Slovníku 

českých a slovenských výtvarných umělců 

(Výtvarné centrum Chagall, Ostrava).
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97. 
Zdeněk 

Hudeček
Hradišťský motiv II. (2017) 

Technika: pastel
Rozměry: 21 x 30 cm

Vyvolávací cena: 900 Kč
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98. 
Zdeněk 
Hudeček
Hradišťský motiv III. (2017)
Technika: pastel
Rozměry: 30 x 21 cm
Vyvolávací cena: 900 Kč
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99. 
Milan 

Raška
U moře (2017)

Technika: kol. kresba
Rozměry: 20 x 30 cm

Vyvolávací cena: 700 Kč

Narodil se 31. 3. 1956 v Kyjově. Vystu-

doval výtvarnou výchovu na Masary-

kově univerzitě v Brně. Je významný 

malíř a organizátor výtvarných akcí 

v regionu jižní Moravy, organizátor 

celostátních akcí Bzenecký výtvarný 

podzim. V malbě a kresbě se věnuje 

figurálním motivům se společenskokri-

tickým podtextem. Významná je také 

jeho kreslířská tvorba inspirovaná kraji-

nou domova a cestami. Žije ve Veselí 

nad Moravou. 
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100. 
Milan 
Raška
Italský motiv (2006)
Technika: kol. kresba
Rozměry: 45 x 32 cm
Vyvolávací cena: 1 100 Kč
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101. 
Milan 

Raška 
Valašská vesnice (2018)

Technika: art tisk 
Rozměry: 30 x 41 cm

Vyvolávací cena: 900 Kč
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102. 
Ondřej 
Plšek
Kočička (2018) 
Technika: keramika
Rozměry: v. 13 cm
Vyvolávací cena: 350 Kč

Ondřej Plšek ze  Zubří vytváří originální 

keramiku, která se hodí do domu i na 

zahradu jako nápadná a zajímavá 

dekorace. Začínal s kameninou a 

bonsaj miskami, dnes už dělá výhrad-

ně zahradní a dekorační keramiku z 

nízkotavné červenice, vypalovanou v 

rozsahu 1050–1080 stupňů Celsia.
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103.
Ondřej 

Plšek
Zahradníček (2018)
Technika: keramika

Rozměry: v. 30 cm
Vyvolávací cena: 500 Kč
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104. 
Helena 
Sládková
Portrét ženy 
Technika: kresba - pastel
Rozměry: 100 x 70 cm
Vyvolávací cena: 1 200 Kč

Helena Sládková se narodila 7. května 

1983 v Havířově a žije v Ostravě.  Vy-

studovala magisterský obor Filosofie na 

Ostravské univerzitě, ve svých závěreč-

ných pracích se věnuje společenské 

a kulturní tématice (bezdomovectví, 

underground). Absolvovala několik stu-

dijně poznávacích pobytů v zahraničí 

(Holandsko, Belgie, Polsko) a v České 

republice se věnovala odbornému 

výzkumu v lokalitách Prahy a severní 

Moravy. 

V rámci odborné praxe pracovala s 

dětmi s postižením aj. Ve svých umě-

leckých pracích se věnuje především 

kresbě portrétů a aktů pastelem, v 

malbě olejovými barvami zachycuje 

zátiší a figury.  Známá je také  svou 

básnickou tvorbou. 
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105.
 Martin 

Pawera
Staříčci (2014)

Technika: digitální tisk
Rozměry: 45 x 32 cm

Vyvolávací cena: 800 Kč

Narodil se roku 1952 v Poličce. Mládí 

prožil ve Frýdku-Místku, od počátku 90. 

let žije v Havířově. Vystudoval Akade-

mii výtvarných umění v Praze v ateliéru 

profesora akad. Malíře Karla Součka.

Věnuje se figurálním námětům. Učil 

na Pedagogické fakultě a SUPŠ v 

Ostravě, v současnosti vyučuje na ZUŠ 

Bohuslava Martinů v Havířově. Od roku 

2000 organizuje sochařská sympozia 

Lípa Havířov.

 

Má za sebou na 140 samostatných 

výstav v ČR i v zahraničí.
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106. 
Martin 
Pawera
Stařenka (2014)
Technika: digitální tisk
Rozměry: 45 x 32 cm 
Vyvolávací cena: 800 Kč



111

107. 
Roman 

Mikuš
Sova (2019)

Technika: dřevořezba
Rozměry: 45 x 14 cm

Vyvolávací cena: 800 Kč

Narodil se v roce 1987 ve Vsetíně. 

Obor činnosti: řezbář, truhlář. 

Ve své tvorbě nejvíce zobrazuje 

valašské motivy, krajinky, a hlavně 

dravé ptáky.
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108. 
Dušan 
Špůrek
Valašská chalupa I (2019)
Technika: dřevořezba
Rozměry: 13 x 7 cm
Vyvolávací cena: 100 Kč

Rožnovský rodák, původní profesí 

soustružník. K řezbářství se dostal jako 

samouk v roce 1973. Hlavní obor čin-

nosti jsou reliéfy a postavy.
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109. 
Dušan 

Špůrek
Valašská chalupa I (2019)

Technika: dřevořezba
Rozměry: 13 x 7 cm

Vyvolávací cena: 100 Kč
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110. 
Dušan 
Špůrek
Valašská chalupa I (2019)
Technika: dřevořezba
Rozměry: 13 x 7 cm
Vyvolávací cena: 100 Kč
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111. 
Dušan 

Špůrek
Valašská chalupa I (2019)

Technika: dřevořezba
Rozměry: 13 x 7 cm

Vyvolávací cena: 100 Kč
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112.
Rostislav 
Jaroš

Narodil se roku 1964. Rodák, výtvarník 

a recesista z Frýdku-Místku. Od mládí 

maluje vším, co uchopí, a na vše, co 

najde. Začínal akvarely a temperou, 

vyzkoušel i spoustu jiných výtvarných 

technik a nyní zakotvil u akrylu a spre-

je. V současnosti pracuje ve frýdecké 

nemocnici.

Ptáček Kulička (2019)
Technika: akvarel
Rozměry: 50 x 37 cm
Vyvolávací cena: 1 100 Kč
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113. 
Petr 

Steffan                                                                                                                                               
Svícen (2018) 

         Technika: dřevořezba 
          Rozměry: Ø 9 x 18 cm 

Vyvolávací cena: 400 Kč

Narodil se 20. 1. 1976 v Moravské 

Třebové. Žije v Městečku Trnávka.

Vyučil se jako strojní mechanik a pra-

cuje v oděvním průmyslu. Začal tvořit 

spontánně bez jakéhokoli odborného 

vedení a předchozí průpravy. Od roku 

2000 se věnuje dřevořezbě, reliéfní i 

fi gurální – do interiéru i exteriéru.

 V poslední době se zabývá i řezbou 

pomocí motorové pily. Díla, která zho-

tovil, zavítala i do Německa, Anglie, 

Španělska, Kanady či Říma. Mezi jeho 

nejčastější díla patří betlémy, sošky, 

reliéfy. 



P o s l á n í  a  č i n n o s t  n e z i s k o v é  o r g a n i z a c e  P é č e  s r d c e m  z . ú .

Jsme nezisková organizace s registrací k poskytování sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb. Seniorům a osobám se sníženou schopností sebeobsluhy poskytujeme péči, 
která umožňuje ve stáří nebo v nemoci zůstat v prostředí vlastního domova. Podle přání, 
zvyklostí a měnících se potřeb pomáháme zajistit běžné denní činnosti a péči. Podporujeme 
rodiny, které o seniory a handicapované pečují. 

Organizace Péče srdcem, z.ú. byla registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
na druh služby – Osobní asistence dne 14. 1. 2016. 

Cílem je napomáhat klientovi při soběstačnosti v základních životních dovednostech. 
Naplňovat jeho potřeby tehdy, tam a takovým způsobem, jak si klient přeje. Umožnit klientovi, 
aby setrval co možná nejdéle v jeho přirozeném prostředí a žil kvalitní život. Osobní asistenci 
poskytujeme dle potřeby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, klienti ji využívají dle svých potřeb 
a našich kapacitních možností. 

Služba osobní asistence je službou terénní, poskytuje se v domácnostech uživatelů na území 
města Ostravy a v přilehlých obcích.

P o s l á n í  a  č i n n o s t  Č e s k o m o r a v s k é  a s o c i a c e  p o d n i k a t e l e k  a  m a n a ž e r e k ,  z . s .

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) je dobrovolná asociace 
založená na solidaritě žen podnikatelek a jejich ochotě pomoci ostatním ženám podnikatelkám 
a manažerkám uplatnit se v profesním životě, naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem, 
ale i se svým osobním rozvojem.

Od založení v roce 1995 jsme asociací s nejdelší tradicí v České republice a s největší funkční 
sítí na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Jsme celosvětově uznávanou a respektovanou asociací žen podnikatelek a manažerek 
a v České republice tak pozitivně ovlivňující veřejné prostředí.

Radíme, vzděláváme se, bavíme se.

Chceme svou činnost rozvíjet a rozšiřovat a za tímto účelem pořádáme celou řadu akcí 
a aktivit zahrnujících také charitativní počiny, mezi které patří i tato aukce výtvarných děl.



Partneři 

Mediální partneři 




