
Výtvarnice a životní optimista vlastní originální styl kresby jedním tahem – jednoduchá 
moderní linie, která se svou jednoduchostí již na první pohled odlišuje od ostatních domácích i 
zahraničních autorů. Díky manželovi začala sama hrát golf,  a to se také promítlo do její tvorby. 
Pro náš časopis kreslí soutěž – tajenku – poznej golfistu.
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Štěstí 
si musí 
každý najít 
sám v sobě
říká michaela žemličková

TexT  Dá Da Ku t i loVá Obrazy a fOTO  a rc h i V m i c h a e ly Ž e m l i č KoV é  a m i c h a l l a n Da



124  fo rg o l f wo m e n

Na gOlfu se mi  líbí  t é m a –  g o l f a u m ě n í

nejčastěji 
a nejraDěji maluji 
Doma, KDe mi manŽel 
„stojí moDelem“

4GW Zaměřujete se pouze na tento styl, nebo vy-
tváříte i jiné druhy umění?
Experimentuji s akvarelem, ale potřebovala bych 
více času.
4GW Je to to, co vás živí?
živí to hlavně mého ducha, domnívám se, že  
z jiných důvodů se snad umění ani dělat nedá. Přes-
tože bych raději žila více pro duši než pro existenci, 

4GW Kdy jste v sobě objevila talent a vlohy 
k malování?
Říkává se, že každý umělec má na duši nějakou 
jizvu, kterou si tvořením zaceluje, a to platí do-
slova i o mně. nevím, jestli se tomu dá říci talent, 
ale už v dětství, aniž by mě k tomu někdo vedl, 
patřilo malování ke způsobu relaxace – uklidně-
ní, určitého „vyjádření se“. mé malování vzniklo 
jako potřeba, ke které jsem přidala v pozdějším 
věku i psaní. každý obrázek i kresba, kterou 
dnes namaluji, jsou výsledkem dlouhého vývoje. 
snažím se ve zkratce vystihnout podobu dané 
osobnosti. věřím v jednoduchost.
4GW Co konkrétně malujete, jaký je to styl?
 nenechávám se ovlivnit žádnými styly, nesna-
žím se nikoho napodobovat, formu si můžete 
zařadit sami.
a motto Rembrandta: „Moje dílo jsem já. Každý, 
kdo to neuznává, neuznává mě.“  cítím  stejně.
 mám ráda figurální malbu nebo kresbu. Lépe 
se mi malují ženy a různé podoby ženství i ve 
své nedokonalosti nám tak blízké. Líbí se mi, 
když je žena ženou, muž mužem, což se v dnešní 
společnosti někdy vytrácí.  Cítím, že ženy jsou 
více nositelkami emocí, mají odlišné naladění 
duše a „řeč těla“, jejich pokušení a vášeň je 
myslím velmi vzrušující.  kresby tvoří tematic-
ké cykly.

michaela žije  a tvoří v českých Budějovicích, ve své tvorbě používá klasický způsob – kresby perem 
a štětcem. V jejích dílech převažuje černá a bílá, ale i přesto se nevyhýbá barevným kombinacím. nikdy 
nestudovala školu s uměleckým zaměřením, malování se pro ni stalo meditací a relaxací. její životní nadhled 
a vtip je zřetelně čitelný v jejím díle. s michaelou jsme si povídaly o jejím koníčku, práci, rodině a také golfu. 
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ale to bude pravděpodobně ta nadstavba. a co dělám 
jiného? starám se o rodinu a zázemí, pomáhám s rea-
lizací interiérů našich zákazníků, podílím se na tvorbě 
hlavně nových designů kožených sedacích souprav 
pro značku „Carelli“, kterou naše rodina vlastní.
4GW A vaše plány do budoucna?
už neplánuji, většinu věcí dělám spontánně a jak 
to právě cítím. většinou to mám tak, že čím větší 
chaos, změny a zmatek, tím více čerpám síly, ale 
jsou samozřejmě dny, kdy už se těším na důchod.  
Připravuji projekt s vernisáží a dražbou obrazů 
a nadačního kalendáře pro rok 2010. sháním na 
tento projekt ještě nějaké „ zlatky“. byla bych ráda, 
kdyby se povedla plánovaná výstava v zahraničí.
4GW Máte dvě děti, jak jsou staré a mají umělecké 
sklony? Vedete je k tomu?
myslím, že děti jsou největším štěstím v mém živo-
tě, a i když je to s nimi někdy velmi náročné, jsem 
šťastná, že je mám. mé děti si také občas malují, 
ale jsou ještě dost malé (7,13) na to, aby se dalo 
rozpoznat, jestli se jedná o pouhé zájmy, které 
mohou v budoucnu rozvinout do uměleckých roz-
měrů. snažíme se dávat dětem co nejvíce prostoru 
k tomu, aby si samy našly svou cestu.
4GW Jak vás napadlo spojit golf a umění? 
vzniklo to úplně náhodou. jelikož je můj muž vše-
stranný sportovec, tak jednoho dne přišel domů 
s golfovými holemi a mě napadlo namalovat mu do 
kanceláře obrázek. a tak prvopočinkem mého „ru-
kopisu“ jedním tahem byla tato kresba golfisty.
4GW Co vaše rodina a golf? 
Hrajeme podle počasí a nálady, nejraději v golfovém 
klubu v Českém krumlově, kde je krásné pohodo-
vé prostředí a relaxační centrum s bazénem, které 

naše děti často využívají. jinak hrají děti o prázdni-
nách golf s trenérem, můj muž hraje mnoho turnajů. 
má rád vše, co ke golfu patří.
4GW Vy sama, kdy jste začala? 
Loni na jaře, ale cítím se stále jako začátečnice. 
baví mě chodit na golf s kamarádkou, upravujeme 
styl, nejprve na odpališti, a pak už se jen těšíme na 
jamku č. 19.
4GW Jak často se vypravíte trénovat?
žijeme naplno svůj pracovní i volný čas, a hlavně 
vzhledem k tomu, že naše děti jsou velmi živé, jsme 
nuceni vymýšlet sportovní aktivity venku.
4GW „Nutí“ vás manžel do golfu?
to je krásná otázka. můj muž je silná osobnost, a kdo 
ho zná, ví, že je to pozitivní, trpělivý a klidný člověk, 
který má rád duševní pohodu, a to platí i pro golf 
a cokoliv jiného. takže mě ani děti do ničeho nenutí. 
navzájem se podporujeme a pomáháme si.

golf má V soBě cit, 
jemnost, ale 
i razanci a energii
4GW Co se vám na tomto sportu líbí?
Golf je elegantní pohodový sport, který se dá pro-
vozovat v krásném prostředí a na čerstvém vzduchu 
v každém věku. má v sobě cit, jemnost, ale i razanci 
a energii. máme vůbec rádi sport, sama jsem závod-
ně plavala, hrajeme tenis, jezdíme na kole, v zimě ly-
žujeme a chodíme bruslit. a hlavně při sportu se lidé 
naučí umět i prohrávat a sport  je i očistou těla.

4GW A je něco, co vás naopak štve?
o sportu, a hlavně o golfu, nic takového říci ne-
mohu, štvou mě jen zlí a sobečtí lidé.
4GW Co kromě golfu, rodiny a práce děláte? 
Máte ještě čas na své koníčky?
je „tisíce“ běžných denních aktivit, když je rodi-
na v každodenním běhu, bez kterých by život, ro-
dina a v neposlední řadě i golf nemohly existovat. 
a my ženy samozřejmě moc dobře víme, že vše 
souvisí se vším – a tak koníčky, v mém případě 
čtení, malování, spinning a setkávání se s přáte-
li, jsou za odměnu.
GW Namalujte nám vás samotnou? 
jsem soudná a věk na mně myslím odvádí velmi dob-
rou práci:-), a tak mě opravdu 
nikdy nenapadlo malovat sebe 
samu, ale mám doma schova-
nou kresbu, kterou mi věnoval 
celý autobus jako poděkování 
při mém průvodcovství Paříží. 
na Champs Elysées mi poulič-
ní malíř namaloval karikaturu, 
kterou stihl do jedné minuty.
ale opravdu mojí nejoblíbenější kresbou je tato.

4GW Kde vznikají vaše invence a kde malujete 
nejčastěji?
nejčastěji a nejraději maluji doma, kde mi občas 
nebo vlastně často manžel „stojí modelem“ pro 
mé akty, když se mi nedaří postavu dobře ana-
tomicky vystihnout. Lodičky domaluji až poté, 
když je unaven a zaujímá jinou polohu u televize. 
Proto jsou mé ženy tak krásné.
4GW A jinak?
myslím si, že vlastní názor člověk buduje celý život, 
ale štěstí si musí každý najít sám v sobě. mám ráda 
upřímné lidi se „selským“ rozumem, moudré lidi, 
jako je můj muž a můj druhý otec František Pos-
tl, kteří jsou mojí životní výhrou. Zajímají mě lidé, 
kteří to neměli v životě lehké a co umějí překonávat 
překážky – jsou totiž vždycky tolerantnější k život-
ním pohledům všeho druhu. myslím si, že postu-
pem času všichni dojdeme k určité pokoře. milu-
ji, když prší, mám pocit, že nic nezmeškáme, a já 
mohu třeba „čmárat“ a všichni můžeme být spolu 
blízko sebe. jsem takhle štastná.  


