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VÝSTAVNÍ PROGRAM

GOLF SNAIL GALERIE 

2023

Amálie Dvořáková
12. března

Lenka Roubalová
9. dubna

Luděk Dvořák
14. května

Dagmar Svobodová
11. června

Peter Ondruš
9. července

Jarmila Tesková
13. srpna

Hana Pešková
10. září

Marcela Vichrová
8. října

Poznámka: Před každou z akcí uvedených v tomto programu  
se vždy hraje golfový turnaj. Start turnaje je v 10 hodin.  
Po skončení turnaje a krátké pauze následuje vernisáž  
výstavy uvedené v programu. Výstavy jsou prodejní.



Slovo úvodem

„Bakchanálie, někdy také nazývané liberálie, se ve starověkém Římě 

konaly každoročně v březnu. Z původně tichých slavností, kdy se 

zpívaly písně na počest boha Bakcha, lidé si nasazovali masky, 

přinášeli oběti a mladí muži oblékali prvně mužskou tógu, se později vyvinuly divoké orgie 

a římský senát musel učinit rázná opatření proti nejrůznějším výstřelkům.“ (Volně citováno 

heslo Bacchanalie ze Slovníku antické kultury, vyd. v nakladatelství Svoboda v roce 1974).

Bakchanálie – tak zní rovněž název díla, které zdobí obálku letošního katalogu a jehož 

autorem je akademický malíř Unent Delger. Je nám ctí prezentovat tímto způsobem jeho díla 

již třetí sezónu. Dlouhodobé spolupráce a vztahu s Unentem Delgerem si nesmírně ceníme 

a každý jeho obraz nám vždy spolehlivě přináší radost a dobrou náladu. Obraz Bakchanálie 

se nám líbil tak moc, že jsme ho dokonce zakoupili do sbírky galerie.

V roce 2023 nečekáme na hřišti ani v Golf Snail Galerii žádné bakchanálie ve smyslu orgií. 

Těšíme se ale jako vždy na sérii pravidelných golfových turnajů následovaných vernisáží 

výstavy výtvarného umění. I letos se tak od března do října každou druhou neděli v měsíci 

setkáme s umělkyněmi a umělci, které můžeme směle nazývat našimi příznivci, ba přáteli. 

Jejich krátké medailonky a ukázky prací naleznete právě v tomto katalogu. Najdete zde také 

náhledy „včelích“ obrazů, které se stanou součástí speciálního projektu – včelího kalendáře 

pro rok 2024. Jedna z autorek, Míla Zusi, o své práci říká:

„Sednout si k plátnu pro mě znamená štěstí. Tohle štěstí vychází nejen z lásky k životu, 

dětem, lidem, ke svému okolí. S prvními doteky štětce se vždy dostávám pod povrch obyče-

jných věcí, do hloubky, která je tvořena krásným a lehkým, někdy ale i složitým, strastipl-

ným hledáním cesty. Je to zkrátka podobné jako v životě… Jsem vděčná za to, že skrze svou 

výtvarnou tvorbu se propojuji s těmi, kteří se při pohledu na můj obraz zastaví, zpozorní 

a objeví poselství štěstí a radosti, které jim zasílám přímo do duší a srdcí.“

Zkusme být všichni v letošním roce svobodní a šťastní, a to nejen v okamžiku podařeného 

golfového odpalu či při pohledu na krásný obraz. Těšíme se na setkání s Vámi!

Petr Šedina

prezident Golf Snail Klub Úholičky





Amálie Dvořáková

Výtvarné tvorbě se věnuji asi od roku 2016, kdy jsem nakreslila prvních pár obrázků 

inspirovaných láskou k mému muži. Rozhodla jsem se vyjádřit kresbou, protože jsem 

nenašla slova, kterými bych vystihla, jak moc ho miluji. A tak vznikl nespočet kreseb, 

některé z nich už jsou dnes v soukromých sbírkách, což mě nesmírně těší.

V loňském roce na výstavě v Počátkách se jedna paní zmínila, že by se jí má kresba 

líbila jako dekor na látce, a tím začala nová etapa mé tvorby. Kresba pro mě najednou 

dostala jiný rozměr a dnes již vracím jiskru zdánlivě „obyčejným“ kusům textilu, na 

které kreslím své obrázky. Kresbou zdobím trika, šaty, tuniky, šátky, tašky. Z látko- 

vých panelů tvořím také podsedáky plněné pohankovými slupkami, dále polštářky, 

kapesníkovníky, sáčky na bylinky apod. Výrobky jsou ušité v chráněných dílnách 

Otevřená Okna, z. ú.

Společně s manželem se věnujeme také fotografii.

Vlčí mák,

kresba pastelkou,

2022





Lenka Roubalová

Nejvíc hrdá jsem na svoje dvě dcery, dnes už dospělé ženy, kreativní duše. Já sama 

jsem v dětství a v mládí příliš kreativní nebyla, i když vlastně – už od svých 10 let 

jsem šila a pletla na panenky, od 14 let pak na sebe, později na své děti. Hrála jsem 

na klavír, na kytaru, zpívala a fotila. Dokonce jsme s maminkou strávily spoustu času 

v temné komoře. V dospělosti mě bavilo navrhovat a realizovat interiéry, i plánovat 

a tvořit zahradu a zahradní prvky.

Ale kreslení a malování? To mi nikdy nešlo, přece nebylo po kom to zdědit, nikdo 

v rodině široko daleko nemaloval. Takže jen prasátko a domeček…

Až nedávno jsem objevila kouzlo tohoto krásného koníčka. A tak se učím. Nemám am-

bice zářit, těší mě, když někomu vyčaruji úsměv nebo pohodu ve tváři. Coby samouk 

zkoumám techniky, štětce i materiály. Jsem šťastná, když si najdu prostor a maluju 

třeba celý den. Malování je krásná činnost k uvolnění, vyčištění hlavy i pro podporu 

soustředění. Malování je radost.

Robert Plant,

akryl na desce,

2020

Packard,

akryl na plátně,

2020





Luděk Dvořák

Od narození žiji v Litvínově. V mládí jsem se věnoval amatérskému filmu, jak za  

kamerou, tak i před ní. Mými koníčky bylo také lyžování a cyklistika.

S postupujícím věkem, kdy jsem méně pracoval a měl víc času, jsem si začal

plnit některé sny a přání. Například jsem se učil stepovat. V roce 2020 jsem absolvoval 

Krušnoman Cross Triathlon - Most.

V současné době se věnuji malování. Začal jsem abstraktními obrazy akrylem,

postupem času jsem začal malovat i konkrétní objekty.

A jak jsem objevil Golf Snail Galerii? Před mnoha lety jsem začal hrát golf. Založili 

jsme s přáteli Snail Players Club a “šnek” mne přivedl právě do Úholiček.

Bez názvu,

akryl na plátně,

2012

Bez názvu,

akryl na plátně,

2019

Bez názvu,

akryl na plátně,

2021





Dagmar Svobodová

K vlastní výtvarné tvorbě se vracím s přestávkami a v různé intenzitě celý svůj život. 

Výtvarné vlohy jsem projevovala od malička. Dětský sen, být profesí výtvarnice, jsem 

si nesplnila z mnoha důvodů. Má zaměstnání se odehrávala spíše v audio prostoru 

(rozhlas, produkční činnost a jiné).

Vyrostla jsem a většinu života prožila v Roztokách u Prahy. Proto motivy z Roztok 

a okolí najdete i na některých vystavených dílech. Nastala i životní období, kdy jsem 

necítila potřebu a smysl se výtvarně realizovat, o to více jsem se věnovala sportu 

a cestování. Ráda pobývám v přírodě a miluji hory.

S přibývajícím věkem je pro mě čas strávený vlastní tvorbou (kresba, grafika a mal-

ba) především smysluplným potěšením a prostorem pro vyjádření vlastních nálad 

a myšlenek. Jsem ráda, pokud můj obraz, grafický list nebo kresba vyzařují nějakou 

energii nebo emoci. Svůj výtvarný styl stále hledám a vylepšuji i pod vedením pro-

fesionálních výtvarníků. Doufám, že alespoň některé mé obrazy mají vnitřní energii 

nebo kouzlo, které Vás osloví.

Léto,

akryl na plátně,

2019

Trýzeň,

akryl na plátně,

2016





Peter Ondruš

Jak jsem se dostal ke kreslení? Už na základní škole jsem měl rád kreativitu v rámci 

výtvarné výchovy a tehdy jsem se dostal ke kresbě uhlem, se kterou mě seznámil pan 

učitel.

Dospívání mě ale zaválo k jinému oboru a vyučil jsem se elektrikářem. Práci jsem si 

našel v montážní hale, kde pracuji jako supervizor. Mojí hlavní pracovní náplní je 

komunikace s lidmi, což mě velice baví. Člověk ale potřebuje také chvíle klidu a relaxu 

a právě v kreslení a tvůrčím procesu jsem je našel.

Aktivně kreslím poslední dva roky a těší mě, že u sebe samotného vidím pokrok, který 

mě motivuje a dodává mi energii, stejně jako ohlasy blízkých a přátel. Těší mě, když 

mohu někoho obdarovat obrazem a udělat mu tím radost.

Osobně se chci i nadále rozvíjet a především hledat nápady, které bych promítl 

do vlastní tvorby. Chtěl bych se posunout i k jiným technikám, používat barvy 

a barevnost při ztvárnění objektů, které jsou přirozeně krásné. Mým snem a výzvou je 

dokázat se vyjádřit prostřednictvím hlíny sochařskou tvorbou.

Žena,

uhel na papíře,

2022

Vášeň,

uhel na papíře,

2022

Bohyně Nyx - zrození hvězdy,

uhel na papíře,

2022





Jarmila Tesková

Narodila jsem se v Praze, momentálně bydlím poblíž Prahy a je mi 60 let. Kreslím 

a maluju odmalička - mými nejmilejšími hračkami byly vždycky tužka a papír, barvy, 

štětce, pak dlouho nic a pak žlutý plyšový medvěd, kterého mám dodnes.

Vystudovala jsem ČVUT a v kresbě a malbě jsem samouk, ale s různou intenzitou - 

v mládí s vysokou, po svatbě sníženou a v posledních letech zase větší - se jim věnuji 

celý život.

Zajímá mne zachycení podstaty toho, co mě zaujme. A zaujmout může doslova všech-

no - místo, člověk, neobvyklý slovní obrat, hudba… Nerada své výtvory pojmeno-

vávám, baví mě sledovat, co si v nich kdo najde a vidí.

Ptáci, 

akryl na plátně,

2021

Ráno,

akryl na kartonu,

2020

Cesta,

akryl na kartonu,

2021





Hana Pešková

K malování jsem se dostala díky své práci kosmetičky a manikérky. Začala jsem se 

postupně zdokonalovat v nail artu různými technikami a úspěšně se zúčastnila i něko-

lika soutěží. Chtěla jsem však zkusit také malování na velké formáty, nejen miniatury, 

a v malbě se posunout o něco dál.

V roce 2017 jsem absolvovala stáž u malířky Andrey Schmidt ve francouzském 

Marseille, abych se zdokonalila v technice malby akrylem. Mým dalším učitelem se 

stal Michal Janovský, který mi ukázal tajemství pastelu, a u nějž jsem se zúčastnila 

několika víkendových seminářů.

Přes 4 roky jsem pravidelně navštěvovala kurzy Montiho Kubrika (vlastním jménem 

Petr Lískovec), který mě učil malbu olejem. Jemu patří také můj největší dík za to, že 

mi předává své zkušenosti v malování, za jeho trpělivost a laskavost.

Dáma v zeleném,

olej na plátně,

2020





Marcela Vichrová

Narodila jsem se v jižních Čechách ve Strakonicích v Prácheňském kraji. O víkendech 

jsme s rodiči a bratrem jezdili naší Škodovkou 100 na návštěvy k babičkám a dědům 

krajinou plnou čar. Ať to byly čáry okrajů lesa, čáry polních cest, ptáků zdravících nás 

před odletem do teplých krajin nebo linky tušeného potoku Kolčava. Bylo to čarovné, 

inspirující, až idylické.

Z jihočeského „Dudákova“ jsem dobrovolně vstoupila do hlavního města, do Prahy 

plné šedi, zprvu na střední uměleckoprůmyslovou školu, na tzv. Žižkárnu, a později na 

Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze do ateliéru užité malby vedené profe-

sorem Quidem Fojtíkem a po roce 1989 profesorem Pavlem Nešlehou.

Čas, podívám-li se zpětně, plynul přes holandské nížiny, Tichý i Atlantský oceán, 

výstava střídala výstavu, až moje pracovní loď zakotvila v „chrámu umění“ – v Národ-

ní galerii v Praze. A čas opět běžel rychlostí nejlepšího atleta. Už nás doma bylo do 

počtu „Člověče, nezlob se“.

Kdo si hraje, nezlobí. A tak jsem si začala s dětmi - kluky hrát. Přizvala jsem si 

barevné čáry. Rozpomínání se na mé dětství? Zveme Vás na návštěvu do galerie. Jste 

vítáni.

Hrrr na ně, společně s Matyášem, 

kombinovaná technika, papír,

2021





Včelí obrazy ozdobí kalendář pro rok 2024

Na našem golfovém hřišti jsme na jaře roku 2022 přivítali včelstvo v nově založených úlech. Včely se 
tak (spolu s kozami) staly stálými zvířecími obyvateli golfového areálu. Právě včela je proto leitmotivem 
kalendáře, který připravuje prezident Golf Snail Klubu Úholičky Petr Šedina pro rok 2024. Požádal 
spřátelené umělkyně, aby do kalendáře přispěly obrazem na včelí téma. Na následující dvoustraně 
najdete náhledy děl, které se v kalendáři objeví. Zde je seznam umělkyň, které výzvu vyslyšely a kterým 
za jejich díla nesmírně děkujeme:

Blanka Zděnková Jaroslava Langerová Radulina Tománková Magdalena Koubová

Hana Kristová Andrea Vronková Blanka Humlová Marcela Alfonso  

Hana Pešková Kateřina Pokorná Doubravka Kovářová Vlaďka Vávrů

Jana Tylová Marina Jakubovskaja Milena Hodboďová Ludmila Beková

A Veronika Pilařová všechna díla profesionálně vyfotografovala – děkujeme!







Golf Snail Klub Úholičky
T: 603 909 577
petr.sedina@golfsnail.cz
www.golfsnail.cz

Golf Snail Galerie

Obraz na obálce Unent Delger – Bakchanálie, olej na plátně, 1994
Grafická úprava Libor Hofman


