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Když potkáte člověka, který je opravdově upřímný a svéhla-

vě jde za svými sny – nechte se inspirovat.

Když uvidíte dílo, jehož vznik si vyžádal hodiny, dny, měsíce 

a roky vytrvalé až úmorné práce – nechte se inspirovat.

Když přijdete na místo, kde se v jednoduchosti snoubí krásný 

kout přírody se smysluplným využitím – nechte se inspirovat.

Když zjistíte, že se sportu spojovanému s gloriolou peněz dá 

věnovat téměř bez nich – nechte se inspirovat.

Inspirace, o kterých píšu, přináší Petr Šedina, zakladatel a duše 

klubu Golf Snail a Golf Snail Gallery v Úholičkách. Také v letoš-

ním roce se zde opět bude dít mnoho zajímavého.

Je pro mě poctou, že se úvodními řádky do katalogu mohu stát 

„kmotrou“ roku 2020. Celému projektu ze srdce přeji spokojené, nadšené, vnímavé a vstřícné 

golfisty, umělce a další příznivce.

                                                                                                Zuzana Rožková

Golf Snail Gallery
Program na rok 2020
před každou vernisáží se od 10:00 hraje golfový turnaj

12. 4. Dana Raunerová & host – výstava obrazů a knih

10. 5. Soňa Drážďanská – výstava obrazů

14. 6. Jana Motolová – výstava obrazů

12. 7. Elena A. Proklov – výstava obrazů

9. 8. Tady a teď – prodejní výstava výrobků z ateliérů CSS

23. 8. Kabrňáci Tloskov – hudební vystoupení

13. 9. Františka Janečková & host – výstava obrazů

 Vystoupení místního ochotnického souboru Přátelé sobě

11. 10. Michaela Firešová – výstava fotografií

Kontakt:

Petr Šedina

603 909 577

petr.sedina@golfsnail.cz



VELIKONOČNÍ

JARNÍ VÍTR ROZTRHAL NA KOUSKY MOU ŽLUTOU ZIMNÍ BUNDU - A TY S KŘÍDLY ŽLUŤÁSKŮ PROVÁZÍ VESELOU 
OHÁŇKU PSA KAČENY, CO ZROVNA VEDE PÁNÍČKA PO TRSECH ŠŤOVÍKŮ, PAŽITKY A KOPŘIV NA VELIKONOČNÍ BANKET.

JE NUTNO PŘEKONAT STOHLASÝ VELETOK SLZ ŘEKY TŘEMOŠENKY VYPLAKANÝ SKRZ OČI LIDÍ I ZVÍŘÁTEK, DĚTÍ 
I KOŤÁTEK TAHANÝCH ZA UŠI, ZA OCÁSKY, ZA TLAPKY I ZA VLÁSKY PO CELÁ DVĚ MILÉNIA…

A ABY BYLO VÍC HLAHOLU, PŘIČŮRÁVÁ ROZMAZLENÝ KOKR ANČA SVÉ ŽLUTÉ SLZIČKY.
TAK! A JE TO! TEĎ JE TO TO PRAVÉ!
ŽIVOT CHCE SVÉ KOŘENÍ! KOŘENÍ SE VELEBNOSTI KOLOBĚHU, BĚHU KOLA, KOLA LOKA, KOKA KOLA, OLA, LA…



Dana Raunerová

Narodila jsem se v dubnu 1955 v Chebu. Po úseku života ve 

Františkových Lázních a v Plzni žiji nyní již dvacátým rokem na 

vsi – v České Bříze u Třemošné.

Výtvarná činnost se stala mou hlavní profesí. Vedle malby 

a kresby se nárazově věnuji např. scénografii. Mou druhou 

profesí bylo asi po 30 let učitelství v oboru český jazyk, ale 

především výtvarná výchova – na ZUŠ a SSUPŠ Zámeček 

v Plzni.

V mé volné tvorbě se prolínají krajinné prvky s motivy 

především zvířecí figury. Konkrétní reálie jsou mi inspiračním 

zdrojem, a tak obrazy a kresby nejsou přepisem dané reality. 

Obrazy někdy tvoří cykly – polyptychy, v nichž je většinou zašifrován drobný příběh. Ráda se 

nechávám inspirovat i dětským výtvarným projevem. Ráda bych, aby skrze poetiku, hravost 

a laskavý humorný nadhled mé obrazy předávaly poselství o naději, že se svět může ubírat ke 

světlu a svobodě skrze dobré skutky a snahu o harmonii.

Od roku 2012 jsem postupně vydala šest dílů knížek poezie pro děti – Knížek o zvířatech. Snažila 

jsem se v nich uvést v symbiózu slovo a obraz. Jejich ambicí je pobavit i poučit. Výchovný 

prvek je obsažen v každé básničce či říkance. Vybízím k láskyplnému vztahu k přírodě, zvířa-

tům, dotýkám se vztahů mezilidských, rodinných. Mým cílem je i kultivování estetického cítění 

dětí a vztahu k rodnému jazyku. Knížky chtějí předložit obraz světa, jaký by mohl být – světa 

laskavého a láskyplného. Nesmí v nich scházet humor a pobídka k hledání a vidění toho lepšího, 

co život nabízí.





Soňa Drážďanská

Moje rodina pochází z vesniček na Praze- 

-západ. Už jako dítě jsem ráda malovala – na 

papír, čtvrtku, různé desky a dokonce na bílý 

porcelán. Jak jsem však dospěla, přišly jiné 

zájmy a na malování jsem na spoustu let 

zapomněla. Přivedla mě k němu až v roce 2017 

moje dospělá dcera, která občas navštěvovala 

malířské kurzy v Unhošti pod vedením Ivanky 

Machové. Tam jsem opět v sobě znovuobjevila nadšení a vášeň pro malování akrylovými barva-

mi. Na tyto kurzy jsem moc ráda chodila a radovala se z každého obrazu, který jsem vytvořila. 

Nyní si maluji sama doma, mám stojan, spoustu barev a vše, co k tomu patří. Štětec pouštím 

z ruky málokdy a u plátna zapomínám na vše. Je to pro mě relaxace, zábava a můj největší 

koníček. Své amatérské obrazy již podruhé vystavuji v Pizza Grill Gracia v Hostivici a vernisáž 

v galerii Golf Snailu v Úholičkách bude má premiéra.



Jana Motolová

Pochádzam z malej dedinky Skalka 

nad Váhom pri meste Trenčín na 

severozápade Slovenska. V roku 2012 

sme sa presťahovali do Středokluk, 

potom sme rok bývali v Prahe

a od roku 2014 bývame vo Velkých 

Přílepech.

Moja maminka mala umelecké 

cítenie, a tak nás viedla k rôz-

nym umeleckým technikám, cez 

kreslenie, maľovanie, aranžovanie 

kvetov, vyšívanie, modelovanie, 

šitie, dekupáž (servítková technika), 

quilling (tvorenie pomocou papie-

rových prúžkov) až po korálkovanie 

a zdobenie rôznych predmetov. 

Veľmi ma to bavilo a sama doteraz 

skúšam rada aj nové techniky, ako 



napríklad enkaustika, čo je vlastne maľovanie horúcim 

voskom alebo americká retuš (Airbrush), čo je nanášanie 

farby pomocou špeciálnej striekacej pištole.

No chcela som sa v niečom posunúť aj ďalej a tak som 

sa na jeseň roku 2016 prihlásila na kurz kreslenia pravou 

mozgovou hemisférou v ateliéri Artelis pod vedením 

Elišky Hesslerové. Kurz mi dal nový pohľad na svet okolo 

mňa a pomohol naplno využiť moje umelecké sklony. 

Veľmi ma nadchla kresba portrétov, ktorej sa venujem 

dodnes a snažím sa ceruzkou zachytiť emócie a výraz 

osobnosti.

Od roku 2017 navštevujem aj kurzy maľby. Vyskúšala 

som si maľbu akrylom a pastelom a momentálne sa venujem olejomaľbe pod vedením lektorky 

Jitky Koláčkové. Maľba olejom ma učí trpezlivosti a ako perfekcionista som sa musela zmieriť 

s tým, že nie všetko bude dokonalé, ale také to ani nemá byť, dôležité je, že do toho vložím svoju 

dušu a všetku moju energiu a s každým novým namaľovaným obrazom získavam nové skúsenosti 

a posúvam sa ďalej. Nemám vyhranený obľúbený motív, maľujem to, čo ma zaujme alebo je pre 

mňa výzvou.





Elena Alexandre Proklov

Narodila jsem se na Sibiři ve městě Tomsk a od roku 1995 je 

mým druhým domovem Česká republika. Rodiče jsou hudební-

ci, a tak mě od malička vedli k hudbě a umění. Po absolvování 

několika ročníků Základní umělecké školy jsem se na střední 

škole přestala malování a keramice věnovat. Soustředila jsem 

se na studium a kariéru. K malování a tvorbě jsem se vrátila 

až v roce 2018 při svém současném povolání marketingové 

ředitelky v mezinárodní poradenské společnosti JLL. Hledala 

jsem způsob, jak rozvíjet svou kreativitu, kterou potřebuji ke 

své práci. Zároveň jsem chtěla ke sportu najít další činnost, 

při které bych mohla relaxovat. Vášeň pro malování se ve mně 

probudila, když jsme s JLL pořádali charitativní volejbalový 

turnaj, kde součástí akce byla i aukce obrazů, které jsme společně se zaměstnanci namalovali. Od 

té doby před stresem z práce, studia a péče o dceru utíkám k malířskému stojanu. Ráda maluji 

květiny a přírodu, ale i lidi. Ke každému obrazu se pojí nějaká vzpomínka a emoce v mém životě. 

Obrazy, které maluji pro sebe, znázorňují život i smrt. Skrz obrazy pro ostatní chci předávat 

pouze radost.





TADy A TEď

Centrum sociálních služeb, Tloskov u Neveklova
CSS Tloskov je centrem služeb s celostátní působností. Nabízí pomocnou ruku všem, kteří se kvůli 

svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci. Nabízíme 

alternativní domov, denní či poradenské služby, odlehčení osobám, které trvale pečují o své 

blízké s mentálním postižením. Naší snahou je v rámci společných aktivit zejména vytvářet 

klima přátelské a pohodové atmosféry. Cílem naší práce je posilovat prostřednictvím zájmových, 

vzdělávacích či terapeutických činností sociální kompetenci klientů, zlepšovat kvalitu jejich života, 

podporovat jejich samostatnost, vést je k aktivnímu naplňování času.

Díky své práci se klienti cítí být užiteční, a to jim přináší radost. Mezi naše aktivity patří výroba 

různých dekoračních i praktických předmětů, ateliér komunikace, práce na zahradě a na Farmě 

Skalka, nabízíme sportovní aktivity, provozujeme nácvikovou kavárnu, klienti se mohou realizovat 

také v Divadelním spolku Šumajzl či kapele Kabrňáci.

N a š e  m ot to  z n í :  Společnou cestou...





Františka Janečková

Jsem malířka a terapeutka, 35 let 

jsem žila ve Francii a v roce 2011 

jsem se vrátila do vlasti, kde je mou 

největší vášní kreativní malování.

Klíčem k mým obrazům je pojem 

„energie“. Abych mohla začít 

malovat, musím cítit krásnou energii 

(její proudění, vibraci, záření, pohyb 

a kvalitu). To je moje inspirace, a tu 

pak při malování dávám do obrazů tak, aby se mi zpětně, 

jako v zrcadle, vracela. Tato energie je příjemná a já si 

s ní mohu hrát hodiny a dny, dokud není obraz hotový.

Ve finále obraz dělá dobře mně i divákům, pohladí po 

duši, zvyšuje vibraci a vylepšuje kvalitu vnitřní nálady, 

naladění na svět.

Tematicky se nyní ve svých obrazech věnuji hlavně 

„ženské energii“. Mám pocit, že v dnešní době je tato 

energie velmi zapotřebí, a tak z mých nových obrazů září 

něha, jemnost, citlivost, objímání, ochrana, péče, přijímání, 

senzualita, otvírání i tajemství.

Prohlédněte si je a vžijte se do nich, jakmile vás jeden 

zaujme, stane se pro vás vzácnou výživou, dodá vám energii, kterou potřebujete. Vybraný obraz 

je zrcadlo vašeho vnitřního života a budete-li ho mít doma na zdi, jeho vibrace vás bude harmo-

nizovat.





Michaela Firešová

Pocházím z Krkonoš, nyní žiji v Rudné u Prahy. V dětství 

mě bavilo malování a tvoření, ale studia mne zavála 

k medicíně a zdravotnické technice. Zajímají mne high-

tech léčebné metody – robotické operace nebo robotické 

transplantace vlasů. Sofistikovaný stroj, přesný a ne-

únavný, který je řízen lékařem k vykonávání jemných 

a šetrných operací... Co mi ale začalo postupem let 

scházet, byla tvorba. Kreativní vyjádření emocí a nálad. 

Po narození syna se mi přeskupil svět a priority. Vrátila 

se hravost, objevování a pohled na svět očima dítěte. A hlavně jsem začala fotit a svět fotografie 

mne pohltil. Fotím pro radost a hledám témata, která mne zajímají – přírodu, zvířata, lidi. Zkou-

ším i experimentovat s různými technikami svícení a úpravami fotografií. Když se moje práce líbí, 

mám pocit, že to, čemu věnuji čas a energii, je smysluplné.



KAbRňáCI

Kapela Kabrňáci sestávající z 15 členů je dlouholetou chloubou CSS Tloskov. Muzicírovat se tu 

začalo již v době působení řádových sester, které naučily naše klienty základům hry na jednotlivé 

nástroje, někteří zvládnou i orientaci v notách. Za vznik kapely vděčí Tloskov řediteli  

Ing. A. Duškovi, který se věnuje kolektivu muzikantů dodnes. Kapela má široký repertoár  

od lidových písní přes country, folk, pop, až dokonce po vážnou hudbu.

Během roku zpříjemňuje svým bezprostředním hraním různé oslavy, taneční zábavy a jiné 

společensko-kulturní akce. Několikrát byla zvána do zahraničí, kde vystupovala na mezinárodních 

hudebních festivalech (Dánsko, Holandsko, Rakousko, Belgie, Portugalsko). Dlouholeté přátelství ji 

pojí i se sousedním Německem, kde již několikrát hrála pro radost občanům města Krefeld.

Kapela je flexibilním tělesem, dokáže hrát stejně kvalitně ve třech, pěti či patnácti členech, jak 

je momentálně potřeba přizpůsobit se požadavkům. Tloskov rozšiřuje řady budoucích muzikantů 

i prostřednictvím hudebního kroužku, kde trénuje zpěv, počátky hry na různé hudební nástroje 

a cit pro rytmus spousta nadšených zájemců.



Příběh galerie – tady a teď

„Tady a teď“ – hledání bezprostřednosti, netýkající se včerejška ani zítřka.

Bylo těžké hledat, bylo těžké budovat, bylo těžké nacházet.

Bude těžké dělat vše dál, bude těžké neztratit to, co máme. Je však tady a teď, 

proto nepřemýšlej, připusť okamžik nezatíženosti a překroč hranici, vstup do 

galerie, vstup do světa fantazie.

Intenzivní pohled neznamená slabost nebo zlomení, jak si mnozí představují, je 

to něco bezpodmínečně nádherného.

Děkuji všem vystavovatelům, děkuji všem krásně krásným lidem.

                                                  Petr Šedina

Foto: Veronika Pilařová
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