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nadacím a sdružením, která s námi v každém 
z výstavních kol spolupracovaly. Těmto nadacím 
bylo vždy věnováno 100% výtěžku z jednotli-
vých kol, za prodej fotografií a z dobrovolného 
vstupného.  Je pochopitelné, že tento katalog 
připravujeme v době, kdy IV., tedy poslední 
výstavní kolo ještě neskončilo a tak nemáme 
k dispozici celou statistiku. Fotografie se budou 
prodávat prostřednictvím našeho webu (www.
photomeetpoint.eu), až do konce roku 2013, 
ale už teď je jasné, že díky kvalitě 81 vystave-
ných autorů a podpoře našich partnerů, byla 
akce velmi úspěšná. Finální statistiku naleznete 
na webu během ledna 2014, ale já vsázím už 
teď láhev něčeho dobrého, že se nám podaří 
dát na dobrou věc úhrnem kolem 80.000,- Kč. 
a za to se dá už něco pořídit.

Závěrem mi prosím dovolte poděkovat všem, 
bez kterých by to opravdu nešlo- zejména 
všem účastnícím se autorům, patronovi celé 
akce a dobré duši všech našich sebeblázni-
vějších nápadů a dobrému člověku Robertu 
Vanovi, danovi adamovi, Milošovi Burkhardtovi, 
Kláře Junkové a lucii Heverové a mnoha dalším, 
kteří nám nezištně pomáhali. Z našich partnerů 
pak hl. městu Praze, Ústeckému kraji, Kongre-
sovému centru Praha za azyl, našim mediálním 
partnerům kterými jsou Český rozhlas Regina 
a server Fotopátračka.cz, a dále společnostem 
HP, Eizo, Toshiba, aukro.cz, Music data, EpsonHP 
Servis a Pizza Go Home.

Bylo mi ctí, přátelé
 Květoslav Vršovský
 předseda občanského sdružení Niké

Když jsme v roce 2009, se serverem pro 
všechny modelky a fotografy, Fotopát-
račka.cz, pořádali Rok české a slovenské 

nekomerční fotografie, vůbec jsme nevěděli,  
na jak tenké ledy se pouštíme.  avšak společ-
nými silami týmu, tehdy tuším šestnácti lidí, se 
nakonec projekt vydařil a my tak tehdy vystavili  
168 autorů v pěti výstavních kolech.

Mezi tím uplynulo pár let a my se podíleli  
na dalších projektech v oblasti fotografie. ať již 
jde třeba o pravidelnou účast v rámci Prague 
Photo nebo fakt, že se nám s přáteli podařilo 
dvakrát vydat soubor 101 česko-slovenských 
aktů, jehož vydání z roku 2013 by mělo být 
„snad“ ještě v prodeji. Hlavně jsme však založili 
občanské sdružení Níké, s cílem přestavby 
nákladní lodi na plovoucí kulturní centrum. 

ale o „naší“ cargo Gallery se dočtete na jiném 
místě.

Myšlenka Roku české a slovenské fotografie 
se nám s danem tak líbila, že jsme si slíbili, že ji 
nesmíme nechat spát věčným spánkem a ne-
celé čtyři roky se ukázaly dostatečně dlouhým 
časovým úsekem, abychom zapomněli, jak moc 
je takový projekt náročný :) a tak, tuším, že to 
bylo na podzim 2012, jsme se rozhodli vstoupit 
do stejné řeky. Kongresové centrum Praha nám 
poskytlo, stejně jako v roce 2009 své reprezen-
tativní prostory a vznikl PhotoMeetPoint, 
jehož výstavní katalog právě držíte ve svých 
rukách.

Pevně věříme, že stejně jako ve zmíně-
ném roce 2009, tento katalog nebude jediná 
věc, která z celého projektu zbude, a to díky 

Editorial
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Co je Cargo Gallery?

Možná už víte, že cargo Gallery vlastně není úplně běžnou galerií. Její unikátnost tkví nejen 
ve variabilitě možností jak tento prostor využít, ale zejména v jeho unikátním umístění. 
cargo Gallery se totiž chystáme budovat na plně funkční nákladní lodi Niké. a až se vybu-

duje, poskytne rozmanitý kulturní program od výstav výtvarných, fotografických i multimediálních 
uměleckých děl, přes koncerty a literární čtení, až po semináře, workshopy, benefice a další kreativ-
ní projekty podporující tvořivost, udržitelnost a hlavně dobrou náladu a pohodu. O tu by se měla 
postarat také kavárna cargo café, kde si k té nejlepší kávě budete moci vypůjčit nebo i zakoupit 
nějakou pěknou knihu, u sklenky vína přečíst naše noviny a doslova všemi smysly nasávat atmo-
sféru tohoto místa kultury na vodě. a co víc, svou obsahovou náplní vás cargo Gallery bude bavit 
nejen v Praze, ale zejména v ústeckém krajina a drážďanech.

a kde jsme teď? Kotvíme v domovských docích v děčíně a usilovně pracujeme na získávání 
finančních zdrojů, podpory stejně smýšlejících patronů a přispění plnohodnotných a ideově ote-
vřených partnerů, abychom mohli veškeré rekonstrukce posunout zas o kus blíže vytyčenému cíli, 
tedy abychom mohli v plném lesku vyplout a dělat radost třeba i Vám.

Sledovat nás můžete zejm. na Facebooku: www.facebook.com/cargogallery.
 tým cargo Gallery
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Robert Vano a Photomeetpoint

Já znám kluky už hrozně dlouho, spojuje nás, že milujeme fotografii. a líbí se mi, co pro ni dělají 
a dělají toho opravdu dost, tento katalog, který celý projekt Photomeetpoint uzavírá, je toho 
důkazem. Takže bylo jasné, že když za mnou přišli, abych byl patronem, měl jsem jedinou sta-

rost, aby se Vernisáže jednotlivých výstavních kol nekryly s mým už nasmlouvaným programem. 
Moc jim držím palce hlavně s jejich projektem přestavby lodi na plovoucí galerii cargo Gallery. Je 
super nápad plavat třeba s výstavou ze země do země a těším se, že jim s ním budu pomáhat, jak 
budu moci.

a jsem hrozně moc pyšný na všechna ta děcka co v Kongresáku vystavovala, protože mimo 
těch zkušených fotografů tam bylo hodně těch, co vystavovali poprvé a já vím moc dobře, jak je 
důležité, když vám v začátcích vaší tvorby někdo pomůže. Stejně tak je skvělý charitativní přesah, 
který akce měla.

díky, bylo to super
 Váš Robert

Magazín motejlek.art  
přináší výběr 101 nejlep-
ších fotografických aktů  
z šestnácti set děl, zasla-
ných během uplynulých 
měsíců stovkami autorů  
z Česka a Slovenska. Nabí-
zíme pohled do dílen  
i dalších mistrů, jakými 
jsou Gabina Fárová, 
Robert Vano, Pavel Mára, 
Tono Stano, či Vlastimil 
Kula.
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Partneři

Velké poděkování patří našim partnerům,  
bez kterých by nebylo možné tuto akci uskutečnit.



www.branadocech.cz
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krajina, člověk a město 
V toMto Pořadí se to VyVíjelo a jak VIdíte Vy VzájeMné oVlIVňoVání těchto eleMentů?

2�

I. kolo

PhotoMeetPoint 201322



V současné době o. s. Tap a JÚŠ shromažďují finanční prostředky na technické vybavení budovy 
STUdEO. 

Šimon ornest, předseda o. s. tap a manažer projektu StUDeo: „V oblasti zájmových aktivit 
zatím neexistuje systém rovnocenného vzdělávání pro  lidi se zdravotním postižením. Věřím, že 
se projekt vzdělávacího a poradenského centra  STUdEO stane v tomto ohledu prvním krokem 
správným směrem.“ o. s. TaP

Cíle a vize
a)  Péče o rozvoj dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a podpora jejich přípravy 

na budoucí uplatnění na trhu práce. 
b) Podpora a organizace společenských a kulturních aktivit studentů škol Jedličkova ústavu v Praze.
c) Ochrana přírody a krajiny.

Činnost o. s.
a) Zajišťuje vzdělávací a kvalifikační kurzy pro osoby se zdravotním postižením.
b)  Provozuje, propaguje a zajišťuje vystoupení souboru studentů z pražského Jedličkova ústavu  

The Tap Tap.
c) Organizuje kulturní akce integračního charakteru.
d)  Spolupracuje s dalšími sdruženími, spolky i jednotlivci na aktivitách, jejichž účelem je aktivní 

prožití volného času a rozvoj dispozic a zájmů osob se zdravotním postižením.

2�

The Tap Tap je kapela tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova 
ústavu, kterou v roce 1998 založil a dodnes vede Šimon Ornest. 

Kapela pravidelně vystupuje na velkých i menších českých festivalech, na soukromých 
akcích i firemních večírcích a díky spolupráci s Českými centry vyráží do zahraničí (Madrid, Varšava, 
Brusel, lucembursko, londýn, konci října 2012 zazářili v Moskvě). Mezi velké úspěchy patří napří-
klad cd „Párty Na Kolečkách“, již podruhé vyprodaný mikulášský koncert ve Státní opeře, nebo velká 
benefiční akce s názvem „Koncert proti konci světa“, vysílaná v přímém přenosu na ČT1. 

Osvětový klip „Řiditel autobusu“, (který v současnosti shlédlo přes 1,9 milionu diváků na Youtube) 
získal 1. cenu poroty i diváků v soutěži Zlatá pecka, 2. místo v soutěži louskáček 2012. 

The Tap Tap úspěšně vystoupili na Pražském jaru 2013 a připravují se na další zahraniční cesty, 
například do USa a Izraele. V květnu 2013 vydali nové cd Moje Volba. Kapela má také svůj skvělý 
e-shop (www.e-tap.cz), kde si můžete koupit vše, co s kapelou souvisí.

Většina členů kapely navštěvuje individuální kurzy STUdEO (www.studeo.cz), které občanské 
sdružení TaP (www.os-tap.cz) realizuje v Jedličkově ústavu (www.jus.cz).

Studeo je pilotní projekt vzdělávacího centra pro osoby se zdravotním postižením. Projekt 
STUdEO je určen primárně studentům Jedličkova ústavu a škol v Praze (JÚŠ). Občanské sdružení 
TaP zde vytváří zázemí pro individuální rozvoj lidí se zdravotním postižením. do JÚŠ  docházejí  
pravidelně lektoři a věnují se zájemcům o studium v oborech, které si sami zvolí. 

Tento systém umožňuje studentům se  rozvíjet se v činnostech, které je opravdu zajímají, ale 
často jsou pro ně nedostupné. Jedním z výstupů projektu STUdEO je i činnost kapely THE TaP TaP. 
Většina členů kapely navštěvuje kurzy STUdEO a průběžně se vzdělává v hudební teorii i praxi. 

V horizontu několika let vznikne přímo v prostorách JÚŠ na Vyšehradě samostatná budova, do 
které se projekt vzdělávacího centra STUdEO přesune. celý objekt bude zcela bezbariérový a do 
budoucna otevřený všem zájemcům, které osloví vysoká kvalita výuky.

The Tap Tap 
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I. Václav Adam  Česká republika

Vše má svůj příběh...

e-mail: dan@cargogallery.eu

3Close Encounters –Sagres

4Close Encounters  
– Monchique
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3Livestock market

4My rifle

Josef Bosák  Česká republikaI.

S tajemnými pojmy jako je clona, závěrka a zasvěcení do magie černé komory se setkal již jako malé dítě, díky 
své mamince. Svou pozornost věnuje převážně k podobám člověka a reportáži.

www.fotobosak.eu
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Míra Bula  Česká republikaI.

33 let, původem ze severu Čech z města 
Meziboří. Fotografii se věnuje asi 6 let. Fotí vše 
možné a na co má zrovna chuť, ale nejvíce 
oblíbil „fotografiku“, ve které si může dovolit 
upustit mnohem více ze své fantazie. Je to 
směr, ve kterém chce určitě pokračovat a stále 
se snažit být jiný – nevšední.

www.miroslavbula.cz

3Hope

3Puppet Tree

4Industrial girl
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I. Josef Danyi  Česká republika

Člen české federa-
ce fotografického 
umění, člen aso-
ciace profesio-
nálních fotografů 
ČR, spolupracuje 
s art + commerce, 
N.Y. - USa, (Vogue 
Italy)

e-mail: pepexdx@seznam.cz

4Mumie

3Light
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5Frost

Jiří Dostál  Česká republika

Fotografuje převážně inscenovaný 
portrét, případně zátiší a netradiční 
pohledy na běžné věci a místa.
Fotografie je pro něj způsob, jak vy-
jádřit jeho pocity a způsob, jakým 
vidí svět kolem sebe.

http://500px.com/cobre

3Famous
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6Modlitba

Václav Ehrlich  Česká republika
www.vaclav-ehrlich.net 6Cestář
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Karel Housa  Česká republika

Scan kamera obscura.

www.karelhousa.cz

3Růže

4Šneci  
na cestě
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6Guantamera

Vyrůstal v Třinci, ale již 15 let žije a pracuje v londýně. Náplní 
jeho života bylo vždy cestování a fotografování. Fotografii se 
naplno věnuje tři roky. Nejvíce ho fascinuje poznávání jiných 
kultur a každodenní život lidí z různých koutů světa.

Marian Kaczmarczyk  Velká Británie
www.makapix.co.uk

3Street Life

3Transport
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Narodil se na konci 60. let Tahle neklidná a inspirativní dekáda v něm zanechala svůj střípek. 
Když několik dní nefotí, zmocňuje se ho neklid. Když naopak fotí, dostává se do stavu, kdy 
nevnímá okolí. Rád vypráví příběhy v obrazech...

3Zimní plavci II.

6Zimní plavci III.

Petr Kleiner  Česká republika
www.pkleiner.com
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Jan Kočvara  Česká republika

Intenzivně začal fotografovat před deseti lety po studiu na VŠ. Nejdřív jako nadšenec všechno a všude. 
Později se zaměřil na krajinu, kterou občas střídá s portréty a akty. Krajinářsky jej nejvíce uchvátily severské 
země a Šumava.

http://jankocvara.com

4Jokulsarlon

6Namafjall
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Vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo na Filozofickej fakulte UK. Neskôr zanechala 
doktorandské štúdium a začala sa voľne venovať fotografii. Jej práca na tému sémantika 
(náuka o význame) v preklade nikdy nevznikla, ale významom sa zaoberá aj naďalej, 
prostredníctvom obrazu.

3Dom, kam nemôžem

6Tíha

Viki Kollerová  Slovensko
viktoriakollerova@gmail.com
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www.michaela-photo.com

Michaela Kročáková  Česká republika

Fotografii se věnuje od svých 23 let. Jejím prvním námětem byla jihočeská krajina, které se 
ve své tvorbě věnuje dodnes, i když jejím nosným tématem se stal autoportrét v exteriéru. 
Pracuje převážně s klasickým filmem a snímky sama zvětšuje.

34�Cyklus 
Mentální pasti  
– terapie
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Zdeněk Lukeš   Česká republika

Narodil se v roce 1984 ve 
Frýdku Místku. Fotografování 
se věnuje od svých 15 let, 
kdy začal studovat obor 
elektrotechnik. Získal řadu 
ocenění, v současné době se 
zabývá převážně reportáží 
a krajinou.

„Člověk nedokáže zastavit 
čas, fotografie ano!“

www.zdeneklukes.cz 

4Lidé z La Defense I.
44Lidé z La Defense II.
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6Praha II.

František Oplatka  Česká republika
http://fotopoint.dphoto.com/

6Blavand
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6Náhodné setkání

Angelo Purgert  Česká republika

Narodil se 24. října 1965 v Praze. Fotografie publikuje v knihách, komerčním tisku a re-
klamě. Mimo jiné je autorem charitativního fotografického projektu „První republika“, 
jež byl v roce 2010 první prodejní výstava, která se konala v prostorách Obecního 
domu v Praze.

www.prvnirepublika.com

6Vůně jara
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Karolína Ryvolová  Česká republika
http://ryvolova.wix.com/portfolio

3Farhel

3bez názvu

4Carflexx
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6Chaos

Ivan Strážnický  Česká republika

Narodil se v minulém století a je mu 51 let. Bydlí ve Valašském Meziříčí. Fotografií se zabývá od roku 2009, 
intenzivněji od roku 2010. Podniká a fotografování mu napomáhá ke snížení stresu a napětí.

www.fidius.cz

6Věčnost
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3Nothing

5Between your words

Lucia Tyrychtrová  Česká republika

Od dětství byla fascinována malířským výtvarným uměním, tvrdí však, že nemá ve štětci ten správný cit. To ji 
dovedlo k zachycování reality a fantazie prostřednictvím fotografie, které se začala intenzivněji věnovat v roce 
2009. Ve své tvorbě se pohybuje napříč žánry, od krajinářské fotografie až po surrealismus.

www.facebook.com/luciatyrychtrovaPhotography  
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Ján Vozár  Slovensko

Fotografii se věnuje příležitostně od roku 1983, intenzivněji pak až po roce 2005. Povoláním 
je projektant, má blízko tématům a místům související se stavební činností a jejímu vlivu na 
krajinu a člověka. Fotografování je pro něj především o zážitku a vlastním pocitu, výsledný 
produkt je pak záznamem prožitého.

e-mail: janovozar@orangemail.sk

6Recyklácia 4Iný svet



I.

��

Petr Vydra  Česká republika

PhotoMeetPoint 2013��

e-mail: vydra@studioa91.cz

6Čekání na příliv

4Panenky



volné téma
MaxIMální Prostor Pro Vaše Vyjádření a Váš Pohled
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Co je hipoterapie?
l metoda fyzioterapie (rehabilitace)
l využívá přirozený pohyb koně jako rehabilitační prvek
l  cílem je zasadit klienta do pohybu kráčejícího kroku, dosáhnout pohybové souhry klienta s pohy-

bem hřbetu koně
l  aktivují se tak postižené pohybové programy, které jsou způsobeny poruchou cNS, onemocně-

ním nebo úrazem
l  pokud je toto programování pohybových vzorů odborně vedeno specialistou pro hipoterapii, tak 

má významný pozitivní dopad na pohybové a psychické funkce klienta

Financování
Hipoterapie stále není uznanou léčebnou metodou, a proto není hrazena pojišťovnou. Nároky na 
provoz jsou ovšem vysoké. Ve sdružení působí dvě zkušené fyzioterapeutky (se speciálním kurzem 
pro Hipoterapii) a dvě trenérky koní. Na koně jsou při hipoterapii kladeny vysoké nároky. Musí být 
zdravý, s aktivními prostornými chody, dobře přiježděný, vybalancovaný a především je zde kladen 
důraz na jeho maximální poslušnost. caballinus o. s. má k dispozici 4 koně různých plemen, aby 
bylo vyhověno maximálnímu množství klientů s různými typy handicapu i věku.

Maskot sdružení je dřevěný houpací kůň (bude u info stánku caballinus)
Více na webu: www.caballinus.cz
 Mgr. tereza Kopecká  

� zakladatelka�sdružení�a�fyzioterapeutka

�� PhotoMeetPoint 2013

Co je Caballinus?

Občanské sdružení caballinus je nezisková organizace, která svůj provoz hradí především 
z finanční podpory sponzorů. Hipoterapii provozuje od roku 2008. Zaměřuje se především 
na děti v rané péči a to již od tří měsíců jejich věku. Věnuje se převážně dětem s pohybo-

vým a mentálním znevýhodněním např. s vývojovými poruchami, dětskou mozkovou obrnou, 
autismem a downovým syndromem.

Caballinus je členem České hiporehabilitační společnosti.
Hipoterapii provozuje jak ambulantní formou ve své domovské stáji asi 20km od Prahy, kdy klient 
dojíždí několikrát týdně nebo formou týdenních až desetidenních intenzivních pobytů v areálu far-
my Ptýrov, kde je terapeutická lekce je zařazena dvakrát denně.  Při takovém pobytu je hipoterapie 
poskytována dvakrát denně a mimo ní jsou nabízeny doprovodné terapie jako např. aktivity s vy-
užitím koní pro rodiče s dětmi, muzikoterapie, canisterapie nebo fyzioterapie. dále jsou k dispozici 
masáže a fyzioterapeutická vyšetření i pro rodiče. Tímto se sdružení caballinus o. s. snaží poskyt-
nout komplexní péči nejen pro handicapované děti, ale zkvalitnit a zpříjemnit život celé rodině.   
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Olesea Agafonová  Česká republikaII.

Fotí již devátým rokem. Jejím stěžejním tématem jsou převážně akty žen, ale občas má zájem i nějaký ten muž. 
V poslední době se zabývá i tvorbou portrétu, ale akty i nadále zůstávají její nejsilnější stránkou.

www.facebook.com/olesea.agafonova

6bez názvu 4bez názvu
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4bez názvu

Lenka Čečilová  Česká republikaII.

Začínala jako modelka a časem 
vyzkoušela, jaké to je „i z druhé strany“. 
chytlo jí to. Fotografie je pro ni relax, 
okamžik souznění, ať už s přírodou 
nebo s modelkou. Snaží se, aby její 
snímky měly duši. dává přednost 
klasickým technikám před digitální 
fotografií.

www.facebook.com/lenka.cecilova.photography

3bez názvu
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3�Sleeping Evil  
in Dols

Lenka Ješonková  Česká republikaII.

Narodila se v roce 1987 v Ostravě, fotografické tvorbě se věnuje od začátku roku 2012. Prostřednictvím portrétů 
usiluje u diváka o vyvolání pocitů tajemna, nejistoty a úzkosti. celou tvorbou se prolínají témata času, derealiza-
ce a depersonalizace. V současné době studuje doktorský program na Univerzitě obrany v Brně.

www.facebook.com/kokosovakulicka

5The One
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5Sám

Tomáš Ježek  Česká republikaII.

www.tomasfotograf.cz

Fotografování se věnuje již od doby filmu, který dodnes neopustil. V tvorbě spatřuje obrovský prostor 
pro spontánní vyjádření beze slov, zachycení neopakovatelného svědectví doby či vytvoření krásna 
z jinak nehezkých věcí.

5Kampa
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Simona Jindová  Česká republikaII.

Žije v Táboře, kde se také narodila. Fotografování 
se věnuje od střední školy. Ve svých fotografi-
ích se snaží o zachycení nezapomenutelného 
momentu, který ji pozitivně oslovuje.

http://be.net/simonajindova

4Samota II

3V trávě II
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4Kávička

Lucie Králová  Česká republikaII.

Narodila se v Teplicích. Fotografie ji zaujala již dávno, věnovat se jí ale začala až po ukončení studia 
nefotografického oboru, po narození jejího syna pak naplno. Nejčastěji ji stojí modelem její sestra, 
která je rovněž zachycena na vystavených snímcích.

www.kralovalucie.cz

3Rukavička
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6Petra

Irena Kučabová  Česká republikaII.

Tato osmadvacetiletá 
fotografka se aktivnímu 
focení věnuje zhruba rok. Po 
narození dcery začala fotit 
miminka a děti, v poslední 
době ji zaujal boudoir styl. 
Je samouk a baví jí to ;)

www.facebook.com/foto.irena

3Tereza
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Daniel Michálek  Česká republikaII.

Fotografuje od roku 1999. Původně se věnoval převážně dokumentární a krajinářské fotografii. V současné době 
se zaměřuje na figurální fotografii různých žánrů. Používá jak digitální, tak analogovou techniku.

www.minjos.cz 

6Tapeta 4Balerína
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4Maria a Trux

Ivan Mocko  SlovenskoII.

Narodil se 
v roce 1984 
v Piešťanech. 
O fotografii 
se začal 
zajímat v roce 
2006 a od 
roku 2009 
se věnuje ve 
svém volném 
čase převážně 
fotografování 
aktu.

www.artphotopn.galerie.cz 

3Kristina II
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S fotografováním začala pouhou náhodou, na podzim roku 2011. Někdo jí 
řekl, že má dobré oko a ať to zkusí. Zkusila.

3Mug

6Happiness

Lucie Mohelníková  Česká republikaII.

www.luciemphotography.com
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Petra Nejedlá  Česká republikaII.

Každý okamžik v životě si zaslouží uchovat své kouzlo navždy.

www.petranejedla.cz

5Vlasy III

4Vlasy IV
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4Barvy I

Zdeňka Novotná  Česká republikaII.

Věnuje se převážně fotografování portrétu a glamour fotografii. Fotí tak často, jak jí to jen mateřská dovolená 
umožní. Ženy si líčí a připravuje sama. Z 99% jde o ženy, které nikdy nestály před objektivem. 

www.bgfoto.cz

5Barvy II
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Michaela Peřinová  Česká republikaII.

Studentka reklamní fotografie na vyšší odborné škole 
v ateliéru Mariana Beneše a Miroslava Vojtěchovského se 
věnuje portrétní tvorbě a módní fotografii.

www.facebook.com/yassmine.photography

3Rudá

4Nymfy
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4Levitation I

Šárka Přibylová  Česká republikaII.

Příležitostná 
fotografka, která se 
věnuje fotografii 
od roku 2008. Fotí 
především pro 
radost.

http://sarka-pribylova.webnode.cz

3Levitation II
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Martina Přikrylová  Česká republikaII.

Prostě miluje svět fotografie... Fotí očima již od dětství, ale pomocí 
techniky teprve chvíli. 

www.facebook.com/matesaphotography

4Fotografka

3Profil
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Yasmína Pužmanová  Česká republikaII.

Vystudovala uměleckou školu. Živí 
se jako grafička a žije si v Yasmíno-
vém světě :)

www.facebook.com/yasmin.jp.1

3�No way out II - Račte vstoupit

4No way out III
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6Grace

Blanka Sadílková  Česká republikaII.

Věnuje se především portrétům a fotožurnalistice.  Inspiruje ji cestování a především lidé, které na svých cestách 
potká. Věří v sílu lidských setkání a nepodceňuje ji. Ztotožňuje se s teorií andyho Warhola „Šest stupňů odlouče-
ní“, a tak se snaží ve své tvorbě o propojení duše, emoce a okamžiku.

www.infinityimages.co.uk

6Eden Africa 6Julína
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6Triffids Age 03

Tomáš Teodosijev  Česká republikaII.

Pražský fotograf, který ve své tvorbě velmi rád přetváří zdánlivě běžné věci okolo nás, aby 
je následně prostřednictvím efektů, kterých je fotografie schopná, posunul z každodenní-
ho světa do světa science fiction. Koncepční diskuse o intimní nekonečnosti a nedozírnos-
ti temnoty je pro autora příznačná.

www.teodosijev.com

6Triffids Age 01
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Antonína Tyažkun  Česká republikaII.

Studentka pedagogiky na Karlově Univerzitě. Ráda fotí koncerty 
malých kapel, sama na kytaru hraje. Ve fotografii považuje za nejdůle-
žitější hloubku a schopnost vyvolat emoce.

e-mail: 500px.com/annaninafrank

6Place Full Of Books 4Up On The Housetop
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Yana Yushkevich  Česká republika/RuskoII.

Narodila se v roce 1984 v Rusku, ve městě Ufa. Od roku 2002 žije v Praze, kde také v roce 
2010 vystudovala VŠ mezinárodních vztahů. Oblast, která ji nejvíce přitahuje je abstrakce, 
autoportrét a černobílá fotografie. Stejně tak se ale věnuje i reportáži a dekorativní fotografii.

www.yanayushkevich.com

3Zátiší s vázou

4Slečna a jablko
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akt
Vyobrazení lIdského těla, snad I ducha, PoPIsně, skrytě?

III. kolo
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Odemkněte srdce Modrým klíčem

Škola SPMP Modrý klíč (dále jen Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace poskytující 
sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 

Modrý klíč v roce 2013 poskytuje zázemí komplexní péče pro 115 uživatelů. Soci-
ální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům 
nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. 
Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s po-
stižením normálnímu životu jejich vrstevníků. dětem je dále zpřístupněno vzdělávání na 
úrovni základní školy speciální a mateřské školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní 
program realizován na pracovištích předprofesní přípravy denního a týdenního stacionáře 
a v chráněných pracovních dílnách. 

Podpořte aktivity lidí s mentálním postižením odesláním dárcovské SMS zprávy na telefonní 
číslo 87777 ve tvaru DMS MoDRYKlic, kde z každé dMS v hodnotě 30 Kč dostane projekt Modrý 
klíč 27 Kč. děkujeme.

Veřejná sbírka v letošním roce podpoří nákup a instalaci zvedacího systému
pro imobilní uživatele služeb. 

Více informací najdete na www.modry-klic.cz, www.darcovskasms.cz a www.praha.12. O smyslu-
plnosti využití finančních prostředků veřejné sbírky se pak můžete osobně přesvědčit na dnech 
otevřených dveří Modrého klíče, které se skuteční o víkendu  
24. a 25. o víkendu 24. a 25. května 2014.
 díky za spolupráci.
 
 Mgr. Radovan netušil
 tel. 607 76 30 46
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III. Louis Blanc  Francie

celým jeho dílem se nese autorova potřeba schovávat se za svým tělem.
K fotografii se podle svých slov dostal pozdě. Přestože používá k tvorbě minimum foto-
techniky, produkuje hluboký emotivní obraz plný osobních zpráv a zpovědí. 

www.loublancphotos.com

4Persona

3Alienus
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3Mé druhé já II.

Kateřina Bukolská  Česká republikaIII.

Věnuje se alternativním fotogra-
fickým technikám. Jejím nosným 
tématem je žena jako taková, prostá, 
jednoduchá, složitá, milující, bolest-
ná i radostná, divoká i klidná.

http://alternative-photography.webnode.cz

3Mé druhé já I.
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Fotografie pro mě znamená prostředek k vyjádření mého hlubokého respektu a obdivu 
ke kráse ženského těla, k ženám jako takovým. Příroda stvořila dar, monument: ženské 
tělo, jenž je přirozené, nádherné a zároveň naprosto dokonalé ve svých křivkách a tva-
rech. Velikosti takového počinu se může rovnat jen nevyčerpatelnost a nadčasovost 
tohoto tématu, ženského aktu ve fotografii.

3Fly

4Vlnolam II.

Miloš Burkhardt  Česká republikaIII.

www.burki.cz
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4Línie

Matěj Drozd  Česká republikaIII.

Pred každým stlačením spúště sa snažím vychádzať zo svojich výtvarných znalostí, 
ale nie však vždy sa mi to podarí…“

e-mail: cviro@seznam.cz

6Línie
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Jaroslav Dvořák  SlovenskoIII.

www.kaktusphoto.com

Narodil se v roce 1982 v Bratislavě, 
kde dodnes žije. Fotografii obdi-
voval od malička, intenzivně se jí 
věnuje od roku 2004.

autor prezentující se digitální  
i analogovou fotografií. dle jeho 
slov je digitál dnes už moc dokona-
lý na to, aby dokázal zobrazit ženu 
v její přirozené kráse.

a přirozenou krásu ženy jako autor 
ve své práci i hledá . 

3bez názvu 4bez názvu
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Martina Sekaninová Grmolenská  Česká republikaIII.

Narodila se v roce 1978. Pracuje, tvoří a života si užívá mezi „šalinama“ 
v Brně. Stejně jako na dobré víno, tak i na fotografii si za posledních pár 
let vybudovala závislost. a když s odstupem času již vystřízlivělá kouká na 
výsledek,  občas ji jímá hrůza, že na fotografiích je více z ní, než z fotogra-
fovaného.“

www.mgfoto.cz

3Akt

4Raněná siréna
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Narodil se v roce 1977. Žije 
v Českých Budějovicích, ale 
tvoří v rámci celé naší nád-
herné vlasti. Fotografováním 
se každý den snaží více a více 
poznávat i sám sebe.

„Vše co vidíme v druhých, 
je jen naším odrazem. Kolik 
pohledů, tolik možných cest 
a každým okamžikem se 
světlo mění.“

3Vzduch 4Voda

Vít Hruška  Česká republikaIII.

www.vithruska.cz
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Martin Iman  SlovenskoIII.

Narodil se v roce 1969, žije v Bratislavě, kde také tvoří, stejně jako v Praze, 
či Paříži.

„Urobiť jednu dobrú fotku pán boh dopraje každému, ale urobiť dobrú 
fotku každý rok, alebo jednu na každom exponovanom zvitku ? ...“

martiniman.sk/

3bez názvu

4bez názvu
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6Živly

Jiří Klein  Česká republikaIII.

Se svou ženou tvoří tým „jamfoto“, který vychází z jejich jmen. Fotografie je pro ně veliké hobby a vzájemně se 
doplňují ve specializovaných okruzích tvorby. Jiří fotí od dětství, kdy ho jeho otec seznamoval s vyvolávacím 
procesem v temné komoře. Posléze jej nadchla digitální technologie s možností tvůrčí kreativity ve Photosho-
pu, kde je stále co objevovat, tvořit, vzdělávat a následně dělat lidem radost.

www.jamfoto.cz

6Dospívání
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Martin Kos  Česká republikaIII.

Fotografuje v rámci své pra-
covní terapie. Nejčastěji ženu 
jako symbol v životě muže. Její 
křehkost, smyslnost a neod-
vratnost. Nepřestává se dívat 
na ty, které přecházejí před 
objektivem a chvíli před ním 
postojí. Za to jim patří dík.

www.facebook.com/#!/martin.kos3

4bez názvu

3bez názvu
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Vždy se snaží o zachycení dokonalého okamžiku 
– ženy v momentě svého perfekcionismu. 
Estetika stejně jako silná emoce jsou u ní až na 
prvním místě

3Parisian Couch

4Paris

Michaela Lípová  Česká republikaIII.

www.artlimited.net/24378



1�� PhotoMeetPoint 2013 1��

Osudové ženy.

3Swan Lake

6Voyeur

Artur Masný  Česká republikaIII.

www.arturmasny.com
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3Stana

Ivan Mertl  Česká republikaIII.

Fotografování je jednou z jeho relaxačních aktivit. Zaměřuje se především na 
fotografování černobílého portrétu a aktu v exteriéru s využitím denního světla.

www.ivanmertl.com

3Coffee Please
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Norbert Mikš  Česká republikaIII.

Fotí s přestávkami od 
svých 12 let. Začínal 
focením krajiny a ar-
chitektury. V současné 
době věnuje svůj 
volný čas floře a fauně 
– detaily. Zejména jej 
uchvátilo objevovat 
a zvěčňovat krásu 
a jedinečnost, kterou 
má v sobě každá žena. 
Rád experimentuje.

n.miks@seznam.cz

3Daleká cesta

4V hlubinách
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Ivan Mocko  SlovenskoIII.

Narodil se v roce 1984 v Piešťanech. O fotografii se zajímá od roku 2006 a od 
roku 2009 se věnuje ve svém volném čase převážně fotografování aktu.

www.artphotopn.galerie.cz 

3Coffee and Milk

4Smoking Girl



1�� PhotoMeetPoint 2013 1��

3Body III.

4Body II

Zdeňka Novotná  Česká republikaIII.

Věnuje se převážně fotografování portrétu a glamour fotografii. Fotí tak často, jak jí to jen mateřská dovolená 
umožní. Ženy si líčí a připravuje sama. Z 99% jde o ženy, které nikdy nestály před objektivem.

www.bgfoto.cz
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Pascal Renoux  FrancieIII.

Vyvíjel se původně jako malíř a kreslič, k fotografii coby výrazovému prostředku se 
dostal později. Velmi zajímavý a zralý autor, který k realizaci svých děl plných emocí  
a osobních zpovědí používá minimum fotografické techniky a využívá přirozené  
denní světlo. 

www.pascalrenoux.com

4Impression

3bez názvu
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6Krajina

Jiří Steinbach  Česká republikaIII.

Narodil se v roce 1972 v Praze. Fotografování se věnuje již od studia na střední škole, intenzivně však posledních 
9 let. Fotografuje na klasické i digitální fotoaparáty. Tematicky se věnuje především fotografováním lidí (sociální 
dokument, street photo, portréty, akty), ale nevyhýbá se ani zátiší, architektuře a krajině.

www.fotosteinbach.com

6Karyatida
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Kamil Švorc  Česká republikaIII.

Narozen 1977; profesí architekt/projektový manažer; žije v Praze. Fotografuje od svých 15-ti let, původně přede-
vším na ČB kinofilm a středoformát. Původně jej zajímala především fotografie krajiny a architektury. Nyní tráví 
většinu volného času fotografováním žen, které ho zaujmou. Fotografie je jeho nejoblíbenější relaxací.

www.facebook.com/KMlfoto

3Vadu

4Vikencia von Bejkowits III.
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Jakub Tichý  Česká republikaIII.

arborista, co občas sleze ze stromu, aby mohl fotit...

www.facebook.com/JakubtichyPhotography

3bez názvu

4bez názvu
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Karel Vojkovský  Česká republikaIII.

I love my freedom.

www.vojkovsky.com

4bez názvu

4bez názvu
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5Kastrovaný kocour story

Květoslav Vršovský  Česká republikaIII.

„... v bedýnkách od rajčat v nákladním rychíku“

www.vrsovsky.com

5Kastrovaný kocour story
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4Misty Prospects

Linda Zhengová  Česká republikaIII.

Umění se věnuje od svých 3 let, ale s fotografií začala teprve před dvěma lety. Svou tvorbu řadí do surrealis-
ticko-expresionistického žánru. Inspiraci čerpá ze svých snů a představ. Pomocí fotek vyjadřuje svoji osobnost, 
myšlenky a pohled na svět. Vystavená série lSd znázorňuje cestu od pozitivních stavů až k temné stránce drogy.

www.facebook.com/xxxamylindaxxxphotography

6LSD
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bytost
abstraktní, nebo s jasnýMI obrysy? éterIcká, nebo hMatatelná? záleží jen na Vás.

IV. kolo



1��

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

asociace pomáhající lidem s autismem – aPla Praha, střední Čechy, o.s., podporuje lidi 
s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. Za deset let své existence se jí podařilo 
vytvořit komplexní nabídku služeb pro všechny věkové kategorie klientů. Služby aPla Praha 

začínají u diagnostiky a péče o předškolní děti, končí u programů podporovaného zaměstnávání, 
chráněného bydlení a nabídky zájmových aktivit pro děti i dospělé. aPla Praha nabízí své služby 
také lidem se souběhem autismu a problémového chování, které většina jiných zařízení odmítá. 
důležitou součástí činnosti aPla Praha jsou i vzdělávací akce pro odborníky, rodiče, spolužáky dětí 
s autismem a v neposlední řadě i PR akce pro širokou veřejnost. aPla Praha je členem asociace 
veřejně prospěšných organizací ČR a mezinárodní organizace autism-Europe.

Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

PhotoMeetPoint 20131�2

asociace pomáhající lidem s autismem
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Kateřina Bukolská  Česká republika
http://alternative-photography.webnode.cz

IV.

Věnuje se alternativním fotografickým technikám. Jejím nosným tématem 
je žena jako taková, prostá, jednoduchá, složitá, milující, bolestná i radost-
ná, divoká i klidná. 

3Life is not BW-I..

4Life is not BW-II..
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Fotografování se věnuje intenzivně poslední dva roky, zejména se zamě-
řením na exteriérovou portrétní fotografii žen a dětí. Na svých snímcích 
zachycuje emoce, snění, nálady i příběhy. Fotografie je vášeň, která se stala 
neodmyslitelnou součástí jejího života..

3Broken Dreams

4On my way

IV. Žaneta Frenn  Česká republika
www.zanetafrenn.cz
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IV. Daniel Hauser  Česká republika
www.danielhauser.com/

4bez názvu

3bez názvu
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4Led

IV. Zdeňka Hrudová  Česká republika

Fotografii se intenzivně věnuje od roku 2012. Snaží se v ní nalézt příběhy, emoce a krásu. Je snílek.

www.zdenkahrudova.cz

6Podzim
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3bez názvu

IV. Kateřina Hubová  Česká republika

Po dokončení studia fotografie na Škole kreativní 
fotografie a absolvování několika specializo-
vaných workshopů a kurzů v Institutu digitální 
fotografie se zaměřuje především na rodinnou, 
produktovou  a módní fotografii.

www.fotostudio-alpyn.cz

3bez názvu
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5Znovuzrozená

IV. Lucie Janíková  Česká republika

Je fotografický samouk a zaměřuje se především na autoportréty, portréty blízkých osob, dětí a jemných žen. 
Z její vnitřní potřeby vznikají také výtvarně pojaté konceptuální fotografie, vyjadřující postupné hledání a nalé-
zání ztracené vnitřní jednoty a sounáležitosti s celkem.

www.luciejanikova.cz

5Rozmluva
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4Cap of tea

IV. Ivan Kap  Itálie

absolvent accademia di bella arti di Breza, It. Grafik, ilustrátor a fotograf, prezentující se kvalitním surealistickým 
a minimalistickým obrazem, který digitálně zpracuje.

www.dgtlk.net

6Birdwatching 6Minotauro
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Obrazový samouk, který se od kreseb 
dopracoval až ke krajinářské fotografii. 
V posledních letech se zabývá hlavně 
tvorbou abstraktního surreálna, kde 
jako výpovědní prostředek používá 
ženskou bytost v jiném vidění.

4bez názvu

IV. Alex Kiss   Česká republika
http://alexkiss.daportfolio.com

3bez názvu
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IV. Michal Koňušík  Slovensko

Konceptuálny a experimentálny fotograf.

www.hellmet.org

6About The Harmony

4The Black Batism
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3bez názvu

IV. Katarina Mitrikova  Slovensko

„i se zlomaným vazem se dá žít“

Fotografii si zamilovala v pěti letech, kdy s tátou 
vyvolávala své první záběry. Focení je její posed-
lost a neoddělitelná součást jejího života.

e-mail: mitrikovak@centrum.cz

6bez názvu
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3Portrét III.

IV. Zdeňka Novotná  Česká republika

Věnuje se převážně fotografování portrétu 
a glamour fotografii. Fotí tak často, jak jí to 
jen mateřská dovolená umožní. Ženy si líčí 
a připravuje sama. Z 99% jde o ženy, které 
nikdy nestály před objektivem.

www.bgfoto.cz

3Portrét I.
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IV. Nysk  Česká republika

Věci komunikují, přicházejí a oslovují samy od sebe.

Sezop@seznam.cz

3Teatro HEREČKA

4Teatro OPONA
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6Odcházení

IV. Libor Prokop  Česká republika

Ve své tvorbě pro-
cházel postupně od 
fotografie krajiny, 
přes klasický portrét 
až k výtvarné 
fotografii. Jejím 
prostřednictvím se 
pokouší zachytit 
emoce člověka, 
jeho pocity a ná-
lady.

www.lpfoto.cz

3Dětství
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3Blur

IV. Jiří Rašner ml.  Česká republika
www.rasner-foto.cz

6Chocolate Baby
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Emoce jsou tím, co činí naše vzpomínky opravdovými. Stejně nahlíží i na fotografii. 
Nejde ji jen o to, zachytit okamžik, ale především pojmout emoce s ním spojené.

36bez názvu

IV. Marta Režová  Česká republika
www.facebook.com/martarezovaphoto
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6Duch

Juliána Takšony  Česká republikaIV.

Svatební fotografka s nevšedním pohledem na mnohdy všední věci...

www.julianataksony.com

6Touha
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3-stan  Česká republikaIV.

Začalo se mi dělat špatně ze vší 
té čistoty a zachtělo se mi vyprá-
vět příběhy.
(Philip Guston)

www.3-stan.cz

3bez názvu 4bez názvu



1�� PhotoMeetPoint 2013 1��

Jan Záliš  Česká republikaIV.

Fotografií se zabývá od dětství a i když je pro něj důležitá technická stránka, 
je vždy jeho cílem dokonalá fotografie po stránce umělecké. Usiluje 
o ztvárnění myšlenky, stejně jako o citlivé a srozumitelné vyjádření nápadu 
či okamžité inspirace. Širokou škálu námětů mu poskytuje krásné prostředí 
Broumovska, kde žije.

www.janzalis.com

6Babička s kukuřicí 6Nejede



■ bourací a demoliční práce
■ provádění novostaveb
■ rekonstrukce
■ kompletní dodávky systémem „na klíč“
■ istalace elektrorozvodných zařízení
■ instalatérské a topenářské práce
■ inženýring
■ konzultační činnost

AV Stav Praha

PROVáDíME

www.avstavpraha.cz



AuTOADáMEK
K Vltavě 1114/36, 14300 Praha 4 – Modřany, tel: 241 773 799

-  Prodej nových vozidel ŠKOda

-  Prodej ojetých vozidel

-  Kompletní záruční a pozáruční servis vozů  
VW-osobní a ŠKOda       

-  Karosářské práce na rovnacích rámech  
cElETTE       

-   lakovací práce s materiály STaNdOX       

-  Kompletní likvidace pojistných událostí  
přímo v servisu       

-  Pneuservis       

-  Mytí vozidel – ruční vč. čištění interiéru  
mokrou cestou       

-  Náhradní vozidlo po dobu opravy       

-  Měření emisí benzinových a dieselových 
motorů       

-  Příprava vozu na STK       

-  Zajištění prohlídky na STK       

-  asistenční služba SERVISMOBIl 24 hod. 
tel. 777 343 333       

-  Odtahová služba po celé ČR 24 hod. 
tel.. 777 343 333       

-  Montáže originálních doplňků, rádia, HF, TZ, 
střešní okna       

-  Uložení havarovaného, nebo poškozeného 
vozidla v hlídaném prostoru servisu       

-  Pick-up servis (Převoz vozu do servisu a zpět  
k zákazníkovi)       

-  Na přání přednostní příjem přiděleným  
přejímacím technikem       

-  Uskladnění zimních /letních pneu       
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