
 

 

Ildi CsolleIldi CsolleIldi CsolleIldi Csolle    ----    *19*19*19*1974747474    

 
 Jedného dňa som si povedala, že je načase plniť si sny. 
Jednoducho začala som sa venovať veciam, ktorým chcem a nie tým, 
ktorým musím. Jedným z nich je maľovanie.  
 MOTTO: Keď už nejaká myšlienka, tak narazila som na túto 
od Paula Klee: "Pri každom významnom umeleckom diele sa jeho 
tvorca pravdepodobne musel vzdať diela iného, významnejšieho".  
 Moje rodisko a pôsobisko je Bratislava.   

 

Epocha zo zjavenia, olej na plátne, 2009 

Ildi Csolle, Hraničná 69, 82105 Bratislava, Slovensko 
mobil:  +421 903 609 011 
email:  ildicso@gmail.com 

    
Pavel  Pavel  Pavel  Pavel  Černošek ernošek ernošek ernošek ----    *19*19*19*1971717171    

 

 Pochází z krásné a drsné krajiny podhůří Jeseníků. Tvorbou se 
řadí mezi malíře vyznávající spíše realistickou malbu. Znovu 
a znovu se nechává okouzlovat hrou světel a barev v přírodě kolem 
nás. Od roku 2006 se začal aktivně účastnit výtvarných akcí po celé 
republice, kde poznává nové přátele a jejich přístup k malbě. 
Společně se začínají věnovat malbě krajiny přímo v plenéru.  
 Své obrazy vystavoval ve Zlíně, Holešově, Ostravě, Olomouci, 
Hranicích na Moravě, Uherském Hradišti a Bzenci. 
 Žije a tvoří v Břidličné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoře v Kopánkách, olej na plátně, 2009 

Pavel Černošek, Jesenická 462, 793 51 Břidličná 
mobil: +420 605 011 946 
email:  mala.obrazarna@seznam.cz 
web: www.olejomalba.unas.cz 

 

Emil HorskýEmil HorskýEmil HorskýEmil Horský    ----    *196*196*196*1965555    

    
 Narodil sa v Leviciach. Svet krásnych farieb a ladných línií mu 
učaroval už v detstve, no jeho ambície dostať sa na umeleckú školu 
neboli naplnené. Výtvarnej tvorbe sa preto ďalej venoval ako amatér 
v rôznych združeniach pod vedením profesionálnych výtvarníkov. 
 V jeho tvorbe prevažuje krajinársky motív najmä z južného 
Slovenska, v poslednej dobe abstrahovaný farebne i líniovo, so 
snahou vyjadriť ľudské pocity prostredníctvom tvaru, svetla 
i farebnosti v krajine, figurálnej maľbe i kresbe. 
 Z technik najradšej používa temperu a akryl, ale medzi jeho 
prácami nájdeme aj olejomaľby. 
 Svoje diela prezentoval na viacerých samostatných 
i spoločných výstavách (Pečenice, Bzenec, Dřevohostice). 
 Žije a pracuje v Martine a Žiline. 

    
Strečno, olej na plátne, 2008 

 

 

Emil Horský, Nám. Bosca 19, SK-010 04 Žilina-Bánová, Slovensko 
mobil: +421 910 946 604 
email: emilhorsky@yahoo.com 
web: www.hemart.sk 

    
JiJiJiJiří Chmelaí Chmelaí Chmelaí Chmelař    ----    *196*196*196*1963333    

 

 Narodil jsem se v Přerově,  značnou část svého mládí jsem 
prožil v  oblasti Jeseníků, což do jisté míry ovlivnilo i mou tvorbu.  
 Sám sebe neřadím k žádnému výtvarnému směru. Na obrazech 
mi jde především o zachycení neopakovatelné atmosféry místa. 
Velmi obdivuji práce starých mistrů, duchovní díla jsou mi mnohdy 
inspirací.  
 Od roku 2002 provozuji vlastní galerii AMART na zámku 
v Dřevohosticích, kde také každý rok pořádám Výtvarné léto - 
týdenní setkání výtvarníků, zakončené výstavou. 

 

Barvy podzimu, olej na plátně, 2009 

Jiří Chmelař Čechy 42, 751 15 Domaželice 
mobil: +420 604 991 600 
email: jch.amart@centrum.cz 
web: www.jch.ic.cz 
 www.amart.ic.cz 
 www.jolashop.eu 

    
Viera JablonskáViera JablonskáViera JablonskáViera Jablonská    ----    ****1919191965656565    

    
 Maľujem pre radosť, venujem sa najmä krajinkám,  maľovaniu 
v plenéri, ale začala som už aj trochu s abstrakciou. Najčastejšie 
používam olejové farby a suchý pastel. Rada sa stretávam s rovnako 
"postihnutými" priateľmi 
 Žijem od narodenia v Bratislave.  

 
 
 
 

 

 

Hoorn, olej na plátne, 2009 

Viera Jablonská, Súmračná 12, Bratislava, Slovensko 
mobil:  +421 902 234 743 
email:  vieraj65@yahoo.com 

    
Hana KoblíHana KoblíHana KoblíHana Koblížkovákovákováková    ----    Šálová Šálová Šálová Šálová ----    ****1919191943434343    

    
 Malovat jsem se naučila samostatným studiem. Maluji olejem, 
pastelem a kombinací technik.  
 V poslední době se zabývám tvorbou krajiny, městských 
scenérií a zátiším v duchu neorealizmu. Moje umělecká práce začíná 
již volbou motivu. V tomto procesu se profiluje záměr, významnou 
roli hraje barevná fotografie, kterou si sama na určeném místě 
pořizuji. Fotografie poskytuje estetický prostředek k tvorbě obrazu. 
 Svoje obrazy jsem vystavovala na autorských výstavách 
v Náchodě a v polském Kudowa Zdrój a pravidelně se zúčastňuji 
členských výstav spolku AMAG, kterého jsem členem. 
 Žiji a tvořím v Náchodě. 
  

 

Noční vlak, olej na plátně 

Hana Koblížková - Šálová, Zahradní 202, 547 01 Náchod 
mobil: +420 605 276 475 
email: h.koblizkova@tiscali.cz 
web: www.amag.zc/hana-salova.html 
 



Jan ŠafraJan ŠafraJan ŠafraJan Šafra    ----    ****1919191948484848    

 

 Jako skoro ve všem, jsem i v malování úplný samouk.  
 Od dětství jsem prakticky neslyšící (ač to skoro nikdo 
nepozná), proto se především zaměřuji na vše, co lze kontrolovat, 
vnímat a sdělovat vizuálně... Jsem královéhradeckým "votrokem", 
středoškolským učitelem, který pověsil kantořinu na hřebíček a šel se 
do předčasného důchodu věnovat užitečnějším věcem (třeba 
malování). Maluji pro radost svou a shovívavých lidí kolem mne.  
 Již od mládí jsem bavil okolí různými malůvkami, ale olej jsem 
"objevil" víceméně náhodou začátkem 90. let...  
 Nejvíce maluji krajinu, v poslední době však spíše motivy 
z měst a vesnic. Ale zkouším i jiné náměty... 
  

 

Doudleby, olej na plátně, 2009 

Jan Šafra, Na Rybárně 1012/16, 500 02 Hradec Králové 2 
mobil: +420 777 941 048 (jen SMS) 
email: cmuchalek@centrum.cz 

    
Stanislav Šišlák Stanislav Šišlák Stanislav Šišlák Stanislav Šišlák ----    *1960*1960*1960*1960    

 

 Moje prvé intezívnejšie obdobie zoznamovania sa s kreslením  
a s maľbou olejom bolo v rokoch 1980-1988 (väčšinou kópie). Po 
15-ročnej prestávke od roku.2003 sa snažím znovu s určitou 
pravidelnou nepravidelnosťou venovať kresleniu a hlavne maľbe, 
momentálne prevažne so zameraním na figuratívne motívy.  
 Výtvarné umenie je tvorivý proces s väčšou či menšou dávkou 
intuície a talentu s cieľom dosiahnuť estetický zážitok u tvorcu a v 
lepšom prípade aj u diváka.   
Predmetom tvorby by malo byť samotné dielo, tvorca, divák a tiež 
tvorivý proces sám. To je môj súčasný názor, ktorý ďalším poznaním 
(ne)rád doplním alebo zmením. 
 Žijem a tvorím v Bratislave. 

 

 

 

 

Doudlebské buky, akryl na plátne, 2009 

Stanislav Šišlák, Vranovská 59, SK-85101 Bratislava, Slovensko 
mobil: +421 903 405 880 
email: stanislav.sislak@gmail.com 
web: www.codum.eu 

    
Hana Velická Hana Velická Hana Velická Hana Velická ----    ****1956195619561956    

    
 Věnuji se výtvarnému zpracování kovů (tepané reliéfy, drobné 
plastiky,šperky). 
 Pokusy s olejomalbou jsou pro mě ryzí oddechovka.. 

    
Hana Velická, Pod Sokolovnou 9, 140 00 Praha 
mobil: +420 733 504 395 
email: velickah@centrum.cz 
    
    

    
Pavel  Pavel  Pavel  Pavel  PPPPětiokýtiokýtiokýtioký    ----    *19*19*19*1954545454    

 

 Narodil jsem se v Rychnově nad Kněžnou, dětství a mládí jsem 
strávil v Doudlebách nad Orlicí a v Liberci. Po vystudování stavební 
fakulty ČVUT v Praze žiji od roku 1978 v Bratislavě, kde působím 
v oblasti projektování staveb. 
 Výtvarné umění je mým celoživotním koníčkem, přes to jsem se 
nikdy nenaučil, jak „štětcem špinit papír“.  
 Několik let se zabývám fotografováním přírody a také mojí 
velké záliby - světa železnice, kde pravidelně přispívám svými záběry 
do internetových galérií. Snažím se zachytit vše zajímavé a pozitivní, 
co nám dnešní uspěchaná doba ještě může nabídnout. 
 V roce 2008 jsem vydal obrazové CD při příležitosti oslav 
výročí první známé  písemné zmínky o Doudlebách nad Orlicí a též  
samostatné CD o Doudlebském zámku.  

 

Večer v Račkové dolině, 2006 

Pavel Pětioký 
Znievska 32, SK-85106 Bratislava, Slovensko 
mobil: +421 905 328 085 
email: pavel.petioky@seznam.cz 
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Srdečně Vás zveme 

 

12.9.2009 o 17:00 

na slavnostní vernisáž výstavy výtvarníků 

z Čech, Moravy a Slovenska 

 

 

 

 
s kulturním programem a občerstvením 

v prostorách Doudlebského zámku. 

 

 

    
 
 


