
Využijte přítomnosti 
našich znalců  

Ve Frýdku-místku  
Ve dnech 25. 5. a 26. 5. 2017

Kamil Lhoták (1912 - 1990)
Stany

kombinovaná technika, 9, 7 x 20, 5 cm
Vyvolávací cena: 75 000 Kč
Dosažená cena: 333 000 Kč

Radimský Václav (1867 - 1946)
Zrcadlení

olej na kartonu, 70, 5 x 102 cm
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Dosažená cena: 335 000 Kč

Uprka Joža (1861 - 1940)
Selská dívka

olej na plátně, 70 x 42 cm
Vyvolávací cena: 75 000 Kč
Dosažená cena: 117 000 Kč

vybraná  
díla lze  

OdKOUPIT  
v hOTOvOsTI

obrazy 
oleje, grafiky, kresby, moře, krajinky, kytice,  

portréty, moderní a kubistické kompozice poškozené, 
bez rámu, malé, velké, modernu 50. - 60. let, české, 

ruské, ukrajinské, slovenské aj. autory

Uvítáme jednotlivá díla i celou sbírku obrazů, 
pozůstalost po akademickém umělci apod.

najdete nás V hotelu  
richtr Ve Frýdku-místku

na adrese nádražní 1089
Čtvrtek 25. 5. od 11:00 do 16:00
pátek 26. 5. od 11:00 do 16:00

zlaté a stříbrné mince
vyznamenání z 1. a 2. sv. války,  

pohlednice do r. 1945, předměty po legionářích,  
orientální koberce, čínské a japonské vázy, sochy,  
obrazy, střelné zbraně, meče, dýky, stolní stříbro  

apod.

www.galerie-narodni.cz

zajišťujeme znalecké posudky u kvalitních předmětů zdarma. 
přijedeme a posoudíme v místě pozůstalosti,  

či vašeho bydliště.

ZNALEC NA TELEFONU: 737 571 660, 10:00 - 20:00 hod.

Lada Josef (1887 - 1957)
Ponocný

kvaš na papíře, 58 x 36 cm

 Dosažená cena: 1 600 000 Kč

bezplatnĚ oceníme Vaše obrazy a starožitnosti



Vykupujeme a přijímáme do aukce ČerVen 2017

Štursa Jan (1880 - 1925) - Raněný

Sloupkové hodiny

Zoubek Olbram (* 1926) - Zastavení

hodinky a hodiny 
náramkové hodinky s černým ciferníkem  

a stopkami apod. Značky: Patek Philipe, Rolex, 
Longines, Doxa, Omega, Movado, Eterna,  

Schaffhausen, Breitling, Minerva, Zenith aj.,  
i poškozené. Pozůstalost po hodináři.

nábytek 
sekretáře, skříně, komody, stoly, židle, skleníky, křesla 

aj. z období secese, rokoka, biedermeieru, empíru  
a baroka (1650 - 1945), vše může být i poškozené.

plastiky
z hlíny, sádry, porcelánu, slonové kosti, kovu, bronzu, 
cínu, dřeva aj. Tanečnice, akty, rokokové scény, děti, 
zvířátka, vázy, dózy. Míšeňský porcelán a Rosenthal.

Desetidukát
Au 986/1000, rok 1930 RRR

Vyvolávací cena: 95 000 Kč
Dosažená cena: 275 000 Kč

Dvoudukát
Au 986/1000, rok 1936 RRR

Vyvolávací cena: 65 000 Kč
Dosažená cena: 220 000 Kč

zlaté a stříbnĚ šperky
prsteny, brože, náramky, náušnice, náhrdelníky 

s českými granáty, brilianty, smaragdy, rubíny aj. 
i poškozené a neúplné. Vykupujeme v hotovosti 

zlomkové zlato.

Prsten s briliantem

Pánské kapesní hodinky

sklo
barevné skleněné vázy, dózy, číše, poháry,  

karafy, těžítka aj.

aukČní síŇ Galerie  
národní 25 s. r. o. 

Smetanovo náměstí 328/1, Ostrava

737 571 660
596 112 276
596 635 453

galerieostrava@seznam.cz 
www.galerie-narodni.cz

nehodí-li se Vám  
uVedený termín,  

rádi se Vám  
budeme VĚnoVat  
na naší poboČce


