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EVáclav Adam | Olesea Agafonová | Garik Avanasian | Josef Bosák | Peter Brenkus | Zdeněk

Buchlak | Miloš Burkhardt | Zuzana Čalounová | Jan Černý | Josef Danyi | Miroslav

Deneš | Eva Došková | Hynek Dvořák | Lukáš Dvořák | Tatina Ferková | Ondřej Galia

Alexandr Gaži | Boris Guljajev | Lukáš Hanusek | Daniel Hauser | Pavel Horák | Markéta

Hošková | Ján Hronský | Martin Iman | Rudolf Imrišík | Andrej IRULOV | Ondřej Jeřábek

Tereza Jirásková | Jana Jurčová | Helena Kadličková | Vojtěch Kaštánek | Petr Kleiner

Martin Kos | Petr Kozík | Tomáš Kroček | Michaela Kročáková | Dušan Křístek | Pavel

Kunc | Ivan Mladenov | Jan Mlčoch | Jindřich Mynařík | Ladislav Nekuda | Tereza 

Onrušková | František Oplatka | Martin Pastor | Petr Pavlík | Viktorie Pavlíková | Lukáš Peterec

Tomáš Petr | Daniela Pilná | Tomáš Razska | Radek Sakař | David Skoumal | Martina

Šimková | Branislav Štefánik | Konstantin Tilikin | Silvie Valoušková | Karel Vepřík | Karel

Vojkovský | Igor Vražíč | Květoslav Vršovský | Petr Vydra | Jakub Zeman | Jan Záliš





Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie

Projekt RâSNF vznikl na podzim roku 2008. Bûhem tfií mûsícÛ se díky

nad‰ení skupinky fotografÛ okolo serveru Fotopátraãka a podpofie vedení

Kongresového centra Praha podafiilo dát dohromady v˘stavu, která 

si jiÏ na zaãátku dala jako hlavní cíl pfiedstavit autory, jeÏ doposud své

práce prezentovali pfiedev‰ím prostfiednictvím webov˘ch galerií. 

Chtûli jsme, aby autofii opustili urãitou anonymitu internetu a pfiedstavili 

svá díla ve skuteãn˘ch v˘stavních prostorách ‰iroké vefiejnosti.

Na první organizaãní schÛzce bylo rozhodnuto, Ïe chceme i nûco navíc, 

a tak se na‰e akce stala i akcí charitativní. Oslovili jsme fiadu men‰ích 

a ne tak mediálnû znám˘ch charitativních organizací. V˘sledkem bylo pût

uskuteãnûn˘ch spoluprací s pfiínosem pro jejich aktivity ãástkou vy‰‰í 

neÏ sto tisíc korun.

V programu v˘stavy se pfiedstavilo 70 autorÛ a více jak 750 jejich 

fotografií – 50 z nich se prodalo ve prospûch nadací. Podle v˘pisu náv‰tûv,

kter˘ vedly na‰e hostesky, vidûlo v˘stavu na pût tisíc náv‰tûvníkÛ 

a také bezpoãet úãastníkÛ kongresÛ pofiádan˘ch v KCP, vãetnû tûch 

z doby pfiedsednictví âR Evropské Unii.



Chceme tímto podûkovat pfiedev‰ím autorÛm, ktefií nám své práce svûfiili

a beze zbytku tak podpofiili obû hlavní my‰lenky RâSNF. 

Vedení Kongresového centra Praha za jejich podporu i v dobách nejtûÏ‰ích,

kdy nebylo daleko od ukonãení celé akce. V‰em na‰im par tnerÛm, ktefií 

se nejen penûzi snaÏili projekt podpofiit a dotáhnout ho s námi do koneãného

cíle. V‰em bezejmenn˘m, jeÏ podali alespoÀ pomocnou ruku pfii organizování

a zabezpeãování v˘stavy.

Vûfiíme, Ïe i v budoucích letech Vám pfiineseme zajímavé fotografické akce.

Vá‰ t˘m RâSNF

www.rcsnf.cz



Podûkování spoluorganizátorÛm RâSNF

Na závûr bych chtûl touto cestou osobnû podûkovat m˘m kolegÛm 
z t˘mu RâSNF, bez jejichÏ nad‰ení, osobního pfiístupu a odvedené práce 
by pravdûpodobnû zÛstalo jen u krásné my‰lenky:
Hynku Dvofiákovi – za pfiikrytí celého na‰eho projektu pod kfiídla Fotopátraãky,
jeho finanãní dohled stejnû jako za jeho osobní pfiístup.
Janu âernému – za nadhled, kter˘ ho provází, za kamarádství, kter˘m ne‰etfií 
a také za to, Ïe mnozí z nás si díky nûmu uvûdomili, Ïe není to ãas, co nás stále honí.
Martinu Imanovi – za jeho mosty na Slovensko, nezdoln˘ optimismus a projev
gentlemana.
Radku Sakafiovi – za jeho kreativitu a nápady, jimiÏ dal na‰í akci tváfi, 
za jeho iniciativu pfii pfieinstalacích jednotliv˘ch kol a také za to, Ïe mnozí 
z nás si uvûdomili, Ïe se na kole dá dojet aÏ na Je‰tûd.
Borisi Guljajevovi – za jeho nezi‰tnou pomoc pfii v˘robû v‰ech moÏn˘ch 
i nemoÏn˘ch tiskovin pro na‰í v˘stavu, za dlouhé moudré povídání a také za to, 
Ïe díky nûmu si mnozí z nás uvûdomili, Ïe ãas jídla je prostû ãas jídla...
Martinû ·imkové – za její osobní pfiístup k celé akci, její pracovitost a za to, 
Ïe nás zbavila problému, kdo povede hostesky... 
Slávku Vr‰ovskému – za jeho nakaÏliv˘ optimistick˘ pohled na svût a také za to, 
Ïe dokázal pro na‰i akci získat celou svou rodinu – manÏelku Markétu, syna
Slávka a ovãáka Dana.



Jindfiichu Mynafiíkovi – za jeho podnûtné názory podpofiené zku‰eností 
profesionálního fotografa. Také za to, Ïe to s námi nevzdal.
Milo‰i Burkhardtovi – patfií podûkování nás v‰ech. âlovûk, na kterého jsme 
se mohli obrátit s ãímkoli a kdykoli – jeho dvefie byly stále otevfiené...
Franti‰ku Oplatkovi, kter˘ pro nás zafiídil v˘stavní rámy a pfies svou vytíÏenost
byl nápomocen, kdykoli bylo tfieba.
Stanislavû Kopáãkové, která s pfiehledem uvádûla v‰echny verni a dernisáÏe, 
ale taktéÏ byla a  je múzou vût‰iny fotografÛ.
Katefiinû Pelikánové – za její odbornû vypracované  Ïádosti o finanãní v˘pomoc
rozeslané na v‰echny svûtové strany. Za její osobní pfiístup k fotografii a také 
za to, Ïe bobfii je‰tû Ïijí... 
Filipu âejkovi – ãlovûku, kter˘ vlastnû nikdy nemluví, o to víc v‰ak pracuje.
A protoÏe nemluví ani se mnou, musím mu to takto napsat.
Marianu Luke‰ovi – za v‰echen jeho ãas, kter˘ RâSNF vûnoval, a také za to, 
Ïe sv˘m zpÛsobem nás udrÏoval v urãité ostraÏitosti.
Tomá‰i Vojtûchovi – Ïe tisknul a slevoval, tisknul a slevoval v jakoukoli denní 
i noãní hodinu, víkendy, svátky – vÏdy kdy to bylo potfieba.

V‰em ostatním ktefií pomáhali v rÛzn˘ch fázích projektu, V‰em tûm ktefií, nám 
vûnovali svÛj ãas a svou mûrou tak pfiispûli k zdárnému dokonãení celé akce,
Vám V‰em dûkuji.

Daniel Adam



Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie se uskuteãnil

s laskavou podporou Magistrátu hlavního mûsta Prahy.
Díky jeho podpofie a patronaci Kongresového centra

se podafiilo naplnit celkov˘ rozsah projektu a podpofiit 

tak nejen fotografické autory, ale pfiedev‰ím neziskové 

organizace, pro které byla jednotlivá kola zamûfiena.

Díky patfií i hlavnímu sponzorovi projektu – Po‰tovní spofiitelnû.



Na tomto místû bychom rádi vyjádfiili podûkování a úctu

na‰im patronÛm Robertu Vanovi a Gariku Avanesianovi

za to, jak se sv˘ch rolí zhostili, a byli nám dobrou radou,

úãastí a povzbuzením vÏdy na blízku.

t˘m RâSNF

Tento projekt kromû pfiedstavení fotografick˘ch 

autorÛ mûl za cíl i podporu neziskov˘ch organizací. 

Díky profesionalitû a bezchybné spolupráci 

s vybran˘mi subjekty se podafiila vybrat nemalá ãástka, 

kterou si jednotlivé organizace transparentnû 

rozdûlily. Dûkujeme tûmto subjektÛm 

a budeme se tû‰it na pfiípadnou dal‰í spolupráci…



I. kolo – portrét lidé
od 27. 1. do 9. 3. 2009

nadaãní fond Klíãek

Václav Adam, Peter Brenkus, Zuzana âalounová, Eva Do‰ková, Luká‰ Dvofiák, 
Boris Guljajev, Daniel Hauser, Ján Hronsk˘, Martin Iman, Tereza Jirásková, Petr Kleiner, 
Michaela Kroãáková, Du‰an Kfiístek, Jindfiich Mynafiík, Franti‰ek Oplatka, Martin Pastor,
Igor VraÏíã, Kvûtoslav Vr‰ovsk˘, Jakub Zeman

Nadace Klíãek byla zaregistrována OÚ Prahy 8 dne 4. fiíjna 1991. V souladu s nov˘m
nadaãním zákonem byla pfieregistrována na Nadaãní fond Klíãek – ten byl do nadaãního
rejstfiíku vedeného Krajsk˘m obchodním soudem v Praze zapsán dne 3. fiíjna 2000
a je pln˘m právním nástupcem Nadace Klíãek.

Na‰e cíle:
• Zlep‰ovat Ïivotní podmínky váÏnû nemocn˘ch dûtí a jejich rodin
• Napomáhat návratu pfiirozen˘ch a obyãejn˘ch vûcí do Ïivota váÏnû nemocn˘ch dûtí
• Posilovat roli rodiãe v péãi o nemocné dítû
• Pomáhat pfii zavádûní funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dûtská oddûlení
• Vybudovat dûtsk˘ hospic
• Podporovat zodpovûdn˘ a ohledupln˘ pfiístup k vlastnímu Ïivotu, k druh˘m lidem 

a okolnímu svûtu, inspirovat k uvaÏování v souvislostech
• Posilovat obãanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce
• Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraÀovat bariéry 

mezi svûtem „zdrav˘ch“ a svûtem „nemocn˘ch“.

IâO: 45247234, Bankovní spojení: 21130111/0100, KB Praha V˘chod
Sídelní adresa: Nadaãní fond Klíãek, Renoirova 654, 152 00 Praha 5
Telefon: +420 775 204 109 • Skype: malejovice • E-mail: klicek@klicek.org

NADAČNÍ FOND KLÍČEK
w w w . k l i c e k . o r g
www.detivnemocnici.cz



II. kolo – portrét lidé 
od 9. 3. do 18. 5. 2009
nadaãní fond Tyflo centrum Praha

TyfloCentrum Praha o.p.s. poskytuje od roku 2003 sluÏby nevidom˘m a slabozrak˘m
lidem z Prahy a Stfiedoãeského kraje, které jim pomáhají v samostatném Ïivotû a pfii
pfiekonávání problémÛ spojen˘ch se zrakov˘m postiÏením. Kromû pfiedãitatelské a prÛ-
vodcovské sluÏby poskytuje v pûti sv˘ch pracovi‰tích základní a odborné poradenství,
podporu pracovního uplatnûní, rozsáhl˘ dobrovolnick˘ program a celou fiadu volnoãa-
sov˘ch aktivit od besed pfies taneãní, jazykové a divadelní kurzy aÏ po sportovní 
nebo záÏitkové akce nejrÛznûj‰ího druhu.    

Dûkujeme za podporu!

Adresa: Krakovská 21, 110 00 Praha 1, web: www.praha.tyflocentrum.cz 
ã. transparentního úãtu: 3391362001/5500

Zdenûk Buchlak, Josef Danyi, Pavel Horák, Markéta Ho‰ková, Ondfiej Jefiábek, 
Pavel Kunc, Tomá‰ Razska, Radek Sakafi, David Skoumal, Martina ·imková, 
Branislav ·tefánik, Silvie Valou‰ková, Karel Vepfiík 



III. kolo – cesta na V˘chod 
od 18. 5. do 31. 8. 2009
nadaãní fond Modr˘ klíã

ODEMKNùTE SRDCE MODR¯M KLÍâEM
·kola SPMP Modr˘ klíã (dále jen Modr˘ klíã) je nezisková nestátní organizace poskytu-
jící sociální sluÏby dûtem i dospûl˘m lidem s mentálním a kombinovan˘m postiÏením.
Modr˘ klíã v roce 2009 poskytuje zázemí komplexní péãe pro 108 uÏivatelÛ. Sociální
sluÏby denního stacionáfie, t˘denního stacionáfie a odlehãovací péãe jsou uÏivatelÛm
nabízeny v rÛzn˘ch formách pfiizpÛsoben˘ch druhu a hloubce jejich postiÏení i jejich
vûku. Rozvoj tûchto forem je veden snahou k maximálnû moÏnému pfiiblíÏení Ïivota
lidí s postiÏením normálnímu Ïivotu jejich vrstevníkÛ. Dûtem je dále zpfiístupnûno
vzdûlávání na úrovni základní ‰koly speciální. Pro star‰í uÏivatele sluÏeb je denní pro-
gram realizován na pracovi‰tích pfiedprofesní pfiípravy denního a t˘denního stacionáfie
a v chránûn˘ch dílnách.

Podpofite aktivity lidí s mentálním postiÏením odesláním dárcovské SMS zprávy na tele-
fonní ãíslo 87777 ve tvaru DMS MODRYKLIC, kde z kaÏdé DMS v hodnotû 30 Kã 
dostane projekt Modr˘ klíã 27 Kã. Dûkujeme.

Více informací najdete na www.modry-klic.cz, www.darcovskasms.cz 
a www.praha.12. O smysluplnosti vyuÏití finanãních prostfiedkÛ vefiejné
sbírky se pak mÛÏete osobnû pfiesvûdãit na Dnech otevfien˘ch dvefií 
Modrého klíãe, které se skuteãní o víkendu 29. a 30. kvûtna 2010.

Václav Adam, Garik Avanasian, Josef Bosák, Miroslav Dene‰, Hynek Dvofiák, 
Mojmír Klimek, Michaela Kroãáková, Karel Nûmeãek, Viktorie Pavlíková, 
Kvûtoslav Vr‰ovsk˘, Petr Vydra, Martin Îilka



Na konci roku 1991 dochází k zaloÏení nadace DROP IN, která jako první v âeské republice
prosazuje pragmatick˘ pohled na fie‰ení drogové problematiky. V dubnu 1992 dochází 
k otevfiení prvního nestátního zdravotnického zafiízení pro potfieby uÏivatelÛ drog a jejich
rodin. Stfiedisko vzniklo na základû transformace státního stfiediska drogovy�ch závislostí,
které pracovalo od roku 1971. V roce 1993 byl zahájen první program substituãní léãby 
v âR. Program probíhal ve stfiedisku DROP IN formou podávání Diolanu. Pfiíprava a otevfiení
programu Streetwork, ktery� poskytuje své sluÏby pfiímo v pfiirozeném prostfiedí, kde se uÏi-
vatelé drog pohybují, se uskuteãnilo v roce 1996. Roz‰ífiení svy�ch sluÏeb nejen v centru
Prahy, ale v‰ude po území hlavního mûsta i mimo nûj, kde je vût‰í koncentrace uÏivatelÛ
drog, zajistil v roce 1997 nov�̆ program Streetmobil. V lednu roku 1999 byl otevfien nov˘
program, Centrum následné péãe, nabízející své sluÏby b�̆val�̆m uÏivatelÛm drog, ktefií jiÏ
absolvovali základní typ léãby. Na konci roku nadace DROP IN zfiizuje DROP IN o.p.s. Tento
subjekt pfiebírá a dále zfiizuje v‰echny, do té doby existující programy nadace DROP IN. 
V lednu roku 2000 byl otevfien projekt Centrum pro rodinu – Resocializace matek uÏívají-
cích psychotropní návykové látky a monitoring jejich dûtí v dûtsky�ch domovech a koje-
necky�ch ústavech. Dal‰ím dÛleÏity�m momentem v historii DROP IN je duben 2000. Po
personálním vy�bûru a pfiípravû prostor pro Centrum metadonové substituce I. byl zahájen
jeho zku‰ení provoz a od ãervna provoz jiÏ standardní. DROP IN o.p.s. se stále více zamû-
fioval na podporu primární prevence a pokou‰el se (s vy�hledem na dal‰í roky) prosadit
„Projekt specifické primární prevence“. Vzhledem k velkému poãtu zájemcÛ o metadon se
v roce 2001 otevírá Centrum metadonové substituce II.

DROP IN o.p.s., Karolíny Svûtlé 18, Praha 1
tel: 222 221 431 • e-mail: stredisko@dropin.cz

IV. kolo – akt
od 31. 8. do 2. 11. 2009
nadaãní fond DROPIN

Olesea Agafonová, Milo‰ Burkhardt, Jan âern˘, Tatiana Ferková, Ondfiej Galia, 
Alexandr GaÏi, Luká‰ Hanusek, Martin Iman, Rudolf Imri‰ík, Jana Jurãová, 
Martin Kos, Tomá‰ Kroãek, Ivan Mladenov, Jindfiich Mynafiík, Ladislav Nekuda, 
Franti‰ek Oplatka, Petr Pavlík, Tomá‰ Petr, Karel Vojkovsk˘



Divadlo z PasáÏe bolo desaÈ rokov obãianske zdruÏenie. 
15. novembra 2005 sa získalo ‰tátnu dotáciu 
od Ministerstva kultúry SR a jeho ãinnosÈ zastre‰il Divadeln˘ ústav.

V Divadle z PasáÏe, v Dennom stacionári divadla a v Chránemom b˘vaní pracuje 
14 ºudí a 15 hercov. Tieto tri organizácie sú navzájom prepojené a ani jedna by ne-
mohla bez ìal‰ích dvoch existovaÈ. Herci chodia kaÏdé ráno na ôsmu hodinu a kaÏd˘
deÀ, keì sa nehrá predstavenie, majú rôzne druhy vyuãovania. Skú‰anie novej inscená-
cie je tématicky integrované do vzdelávacieho procesu. V‰etci ostatní tieÏ chodíme väã-
‰inou na ôsmu hodinu ráno a staráme sa o Ïivot divadla. KaÏd˘ z nás má vlastné
vyuãovacie hodiny s hercami. Máme sa navzájom radi a to nás drÏí nad vodou.

Cena európskeho obãana pre Divadlo z PasáÏe
• 4. roãník festivalu Ar teterapia 2009
• Cena európskeho obãana, ktorú dostane Divadlo z PasáÏe ako pr v˘ kandidát 

zo Slovenska nech je ocenením a zároveÀ aj  povzbudením pre hercov aj vedúci
team Divadla z pasáÏe, pod vedením jeho zakladateºky Viery Dubaãovej.

Divadlo z PasáÏe – Centrum pre komunitné divadlo, 
Horná strieborná 25, Banská Bystrica 974 01
tel./fax: +421 48 412 47 82; +421 905 741 718; +421 908 909 035; 
e-mail: divadlo@divadlozpasaze.sk; www.divadlozpasaze.sk
j

V. kolo – volné téma 
od 2. 11. do 12. 12. 2009
Divadlo z PasáÏe

Václav Adam, Luká‰ Dvofiák, Boris Guljajev, Daniel Hauser, Monika. Hoffmanová,
Andrej Iurlov, Helena Kadlãíková, Vojtûch Ka‰tánek, Jan Mlãoch, Tereza Ondru‰ková,
Luká‰ Peterec, Daniela Pilná, Michal Szydlowski Mar tina ·imková, TKB&A, 
Konstantin Tilikin, Jan Záli‰, Tomá‰ Znojemsk˘



Vystavující fotografové v projektu RâSNF
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Seznam AutorÛ

Václav Adam – I. a V. kolo .................................................................................................... str. 16

Olesea Agafonová – IV. kolo ................................................................................................ str. 18

Garik Avanesian – III. kolo .................................................................................................... str. 20
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Peter Brenkus – I. kolo .......................................................................................................... str. 24

Zdenûk Buchlak – II. kolo .................................................................................................... str. 26

Milo‰ Burkhardt – IV. kolo .................................................................................................... str. 28

Zuzana âalounová – I. kolo .................................................................................................. str. 30

Jan âern˘ – IV. kolo ................................................................................................................ str. 32
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Miroslav Dene‰ – III. kolo .................................................................................................... str. 36
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Hynek Dvofiák – III. kolo ........................................................................................................ str. 40

Luká‰ Dvofiák – I. a V. kolo .................................................................................................. str. 42

Tatiana Ferková – IV. kolo .................................................................................................... str. 44
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Alexandr GaÏi – IV. kolo ........................................................................................................ str. 48

Boris Guljajev – I. a V. kolo .................................................................................................. str. 50

Luká‰ Hanusek – IV. kolo ...................................................................................................... str. 52

Daniel Hauser – I. a V. kolo ................................................................................................ str. 54

Pavel Horák– II. kolo .............................................................................................................. str. 56

Markéta Ho‰ková – II. kolo .................................................................................................. str. 58

Ján Hronsk˘ – I. kolo .............................................................................................................. str. 60

Mar tin Iman – I. a IV. kolo .................................................................................................... str. 62

Rudolf Imri‰ík – IV. kolo ........................................................................................................ str. 64

Andrej Iurlov – V. kolo ............................................................................................................ str. 66

Ondfiej Jefiábek – II. kolo ...................................................................................................... str. 68

Tereza Jirásková – I. kolo ...................................................................................................... str. 70

Jana Jurãová – IV. kolo .......................................................................................................... str. 72

Helena Kadlãíková – V. kolo ................................................................................................ str. 74

Vojtûch Ka‰tánek – V. kolo .................................................................................................. str. 76

Petr Kleiner – I. kolo .............................................................................................................. str. 78
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Mar tin Kos – IV. kolo .............................................................................................................. str. 80

Tomá‰ Kroãek – IV. kolo ........................................................................................................ str. 82

Michaela Kroãáková – I. a III. kolo .................................................................................. str. 84

Du‰an Kfiístek – I. kolo .......................................................................................................... str. 86

Pavel Kunc – II. kolo ................................................................................................................ str. 88

Ivan Mladenov – IV. kolo ........................................................................................................ str. 90
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16 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a V. kolo

Václav Adam (1969)

www.vaclavadam.cz e-mail: dan.adam@centrum.cz

V‰echno má svÛj pfiíbûh,...

Emision 
Jump
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18 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Olesea Agafonová (1988)

www.aziza.humanar t.cz e-mail: aziza-aziza@seznam.cz
tel.: +420 775 223 469

Morgenstern   
Morgenstern

Narodila jsem se v Moldávii, ale od sv˘ch 10 let Ïiji v âeské republice. Focení se vûnuji 
od sv˘ch 15 let a je‰tû mû nepfiestalo bavit. K m˘m nejoblíbenûj‰ím ÏanrÛm patfií pfiedev‰ím
lidé, vût‰inou nazí -obãas obleãení, ale hlavnû chlupatí.
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20 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – III. kolo

Garik Avanesian (1959)

www.photoar t.cz e-mail: gar y@steel.cz

Exhibitions
Krasnodon (Ukraine) 1986.
Baku - Azerbaidzhan Gold Authors 1987
Baku (Azerbaidzhan) 1987
Harbin (China) 1989
Moscow (Russia) 1991
Prague 1995 (CZ)
Prague 2004 (CZ)
Prague 2005 (CZ)
Riga (Latvia) 2005
Certak Gallery, Tman (CZ) 2005
Pisecka Brana Gallery, Prague (CZ) 2006
Fotoart Gallery C. Budejovice (CZ) 2006
Foma Gallery Hradec Kralove (CZ) 2006
Czech Radio Plzen (CZ) 2006
Castle of Blatna (CZ) 2006
Feldkirch (A) 2006
Marianske Lazne (CZ) 2006
Kaunas (LT) 2007
Mûlník (CZ) 2007
Buenos Aires (Argentina) 2007
Rivne (Ukraine) 2008
Levice (Slovakia) 2008
Stockholm (Sweden) 2008
Pisecka Brana Gallery, Prague (CZ) 2009
Laupheim (Germany 2009

Born in 1959 in Baku. Enterpriser. 1988-1992 lived in Kazakhstan, 1992-1994 worked in Moscow,
since 1995 live in Prague. In 2006 EFIAP honour. More than 300 par ticipations in International
Photographic Salons and Exhibitions in more than 30 countries worldwide.

Oãista. Ukrajina 2008   
Poãajevska Lavra. Ukrajina 2009



21



22 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – III. kolo

Josef Bosák (1968)

www.fotobosak.eu e-mail: josefbosak@seznam.cz
tel.: +420 774 633 964

Pozornost zamûfiuji k podobám
ãlovûka a k repor táÏi, a protoÏe
jsem se dlouh˘ ãas pohyboval
mezi muzikanty, tak i k hudeb-
ním skupinám. Dal‰í mohutnou
inspiraci mi pfiineslo cestování 
– s fiádnû obtûÏkanou bra‰nou
jsem se vypravil do Bosny, Herce -
goviny, Arménie a Náhorního 
Karabachu.

The hospital of Karabakh
The hospital of Karabakh
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24 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Peter Brenkus (1961)

e-mail: brenkus@ba.telecom.sk

Dlhodobo sa venuje fotograficky�m cyklom: cirkev na Slovensku, Cigáni, ºudovy� tanec, balet,
moderny� tanec, nacionalizmus na Slovensku. Vystavoval vo viacer y�ch slovensky�ch mestách,
vo Viedni i v Grazi. Je spoluautorom kniÏny�ch publikácií Danubius Magnus, Obãan a demo-
kracia, Dunajské pohºadnice I. a II., Lúãnica – 50 rokov krásy a Lúãnica – môj Ïivot. Roku
2000 vyhral v súÈaÏi CZECH PRESS PHOTO 1. cenu – Zlaté oko v kategórii ªudia, o ktor y�ch 
sa hovorí a 3. cenu v kategórii Aktualita.

Balet Statni opery Praha
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Francouzsk˘ dirigent EMMANUEL VILLAUME



26 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Zdenûk Buchlak (1985)

www.photo.buchlak.net

Slovensky� fotograf posobiaci 
v Prahe.

Aneta II   
Aneta 
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28 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Milo‰ Burkhardt (1962)

www.burki.cz e-mail: m.burkhardt@pizzagohome.cz

Fotografie pro mû znamená pro-
stfiedek k vyjádfiení mého hlubo-
kého respektu a obdivu ke kráse
Ïenského tûla, k Ïenám jako 
takov˘m. Pfiíroda stvofii la dar,
monument: Ïenské tûlo, jenÏ 
je pfiirozené, nádherné a zároveÀ
naprosto dokonalé ve sv˘ch kfiiv-
kách a tvarech. Velikosti tako-
vého poãinu se mÛÏe rovnat jen
nevyãerpatelnost a nadãasovost
tohoto tématu, Ïenského aktu
ve fotografii.

Stana   
Anetka





30 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Zuzana âalounová (1978)

www.zaza_zu.fotopatracka.cz e-mail: ZuzanaCalounova@seznam.cz

není dÛleÏité kde... ale koho

Iri
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Hanz



32 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Jan âern˘ (1973)

www.jancerny.net e-mail: info@jancerny.net
tel.: +420 603 552 456

„No way out“

Watergame II den v monte clerigo
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34 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Josef Danyi (1969)

www.pepexdx.webnode.cz e-mail: pepexdx@seznam.cz

Vlasy
McDowell-bûÏec

âlen ãeské federace fotografického
umûní. Co bych fiekl o sobû? „rád
experimentuji“.
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36 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – III. kolo

Miroslav Dene‰ (1972)

www.krasysveta.cz e-mail: denes@krasysveta.cz
tel.: +420 732 303 243

Nezávisl˘ cestovatel a fotograf. Není pro mne dÛleÏité mít stálou pracovní smlouvu, 
ale dûlat to, co mne baví a to je fotografie. Vrátil jsem se po nûkolika letech zpût k tomuto
oboru a rozhodl jsem se, Ïe pádûní Ïivotem není pro mû. KdyÏ jsem doma, starám se o na‰i
spoleãnost KRÁSY SVùTA s.r.o., Publikuji, pofiádám DiaShow a v˘stavy po celé âR. Nejradûji
vyráÏím na zajímavé fotografické expedice po svûtû, které pofiádáme, nebo sám cestou 
necestou. Nav‰tivte mÛj web krasysveta.cz a inspirujte se vÛní dálek. Tfieba se nûkde 
ve svûtû potkáme. Neseìte doma a cestujte! Ve svûtû je pfiece tak krásnû.
Motto: Fotografuji proto abych mohl cestovat. Cestuji proto abych mohl fotografovat a uãit se.

PozÛstatky srbské ãtvrti Stfiedovûk˘ most
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38 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Eva Do‰ková (1991)

www.evadoskova.net

Jsem studentka gymnázia narozená v roce 1991, Ïiju pfieváÏnû v Olomouci. K fotce jsem 
se dostala úplnû náhodou v dobû boomu digitálÛ, postupnû a nenápadnû se mi vr y�vala pod
kÛÏi a dnes je z ní posedlost. SnaÏím se fotit co Ïiju, co cítím, transformovat to do pocitÛ
a gest ostatních Ïen, nacházet je a sebe, vytváfiet zkratky a symboly, posouvat hranice 
objektivnû pfiítomné skuteãnosti pomocí tak realistického zobrazení, jako je fotografie.

How you remind me
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ODIVI fashion



40 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – III. kolo

Hynek Dvofiák (1965)

www.hync.sweb.cz e-mail: hynek.dvorak@centrum.cz
tel.: +420 604 244 847

Fotografování jako koníãku se vû-
nuje více neÏ 10 let. V poslední
dobû se zamûfiuje pfiedev‰ím 
na krajinu a fotografie z cest. 
Vystavené fotografie pocházely 
z náv‰tûvy ãesk˘ch vesnic v ru-
munském Banátu v záfií 2007.

Svatá Helena
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Rovensko



42 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a V. kolo

Luká‰ Dvofiák (1982)

www.lukasdvorak.net e-mail: Info@lukasdvorak.net
tel.: +420 724 240 201

Luká‰ Dvofiák je pfieváÏnû módní
fotograf, kter˘ se ve své volné
tvorbû vûnuje aktu. Zaãal foto-
grafovat v roce 2005,ãasem tato
profese naplnila jeho Ïivot. 
K aktu se akt ivnû dostává aÏ 
v roce 2008, je to pro nûj urãit˘
zpÛsob uvolnûní a odpoãinku.

Policejní akademie
WC Îeny



43



44 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Tatiana Ferková (1976)

www.tatianaferkova.eu e-mail: foto@TatianaFerkova.eu

Keine Kopfschmerzen   
Internal Discrepancy
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46 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Ondfiej Galia (1979)

www.galia.7x.cz

Zajímá ho repor táÏní a hlavnû
por trétní fotografie. V roce 2002
zaãal studovat na Lidové konzer-
vatofii v Ostravû v˘tvarnou foto-
grafii, kterou v roce 2004 ukonãil
absolutoriem. Od roku 2007
studuje reklamní fotografi i na
Univerzitû Tomá‰e Bati ve Zlínû.
V souãasné dobû vede semináfi
multimediální techniky pro stu-
denty na SUP· skláfiské Vala‰ské
Mezifiíãí. 

Akt II
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Akt I



48 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Alexandr GaÏi (1972)

www.alexandrgazi.com
tel.: +420 775 999 908

Vût‰ina dívek a Ïen chce vypadat
jako... PokaÏdé jako nûkdo jin˘.
Je zábavné je pfii tom pozorovat.

 Hot summer in Prague 2006
Sculpture mock-u
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Fotografie je pro mû pokusem o zachyceni jedineãné chvilky minulosti zobrazené v budoucnosti.
Je to pro mnû v˘zva jestli dokáÏu zobrazit ten prav˘ okamÏik, kter˘ bude fungovat.

Na pou‰ti

50 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a V. kolo

Boris Guljajev (1978)

www.borisguljajev.com e-mail: guljejev@centrum.cz
tel.: +420 604 466 745
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V‰echny chutû Ïivota



52 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Luká‰ Hanusek (1981)

www.lukashanusek.cz e-mail: foto@lukashanusek.cz
tel.: +420 777 658 824

V‰e, co je v ãlovûku krásné, 
je oãima neviditelné.

/Antoine de Saint-Exupér y/

petite beauty
°°°
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54 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a V. kolo

Daniel Hauser (1974)

www.danielhauser.com e-mail: iam@danielhauser.com

KaÏd˘ dospûl˘ chlap potfiebuje nûjakého kreativního koníãka. Je to zpÛsob,jak spoleãensky
pfiijatelnou formou maskovat, Ïe zas tak dospûl˘ není. Tolik na úvod.
Autor této krátké úvahy (a nûkolika okolních fotografi í) je navíc pfií l i‰ nesoustfiedûn˘ 
na malbu, chud˘ na filmafiinu, nezruãn˘ na plastiku a divadlo hrál naposledy coby mucho-
mÛrka v matefiské ‰kole. Fotografie je tedy jasnou volbou umoÏÀující navíc beztrestnû mífiit 
na Ïeny falick˘mi pfiístroji. Myslím, Ïe to mnohé vysvûtluje.

Die Traumforschung
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Terezka, Kuks 2004



56 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Pavel Horák (1971)

www.pavelhorak.com 

Andûlské oãi
KfiiÏovatka

Fotografii se vûnuji od roku 2007. V této chvíli pracuji vy�hradnû s analogovy�mi stfiedoformá-
tovy�mi fotoaparáty. Rád vyuÏívám pohybovou a optickou neostrost, snaÏím se tak vyfotit to,
co v danou chvíl i skuteãnû vidím. Chci vyfotit ten pr vní okamÏik, kdy mû nûco zaujalo 
a já se na to chci podívat, proto vidím ostfie jen tu jednu vûc. Nebo se na ni naopak zamûfiím
a okolí pro mû v tu chvíli jakoby pfiestane existovat. Negativy si zpracovávám sám, rád 
v této ãásti procesu experimentuji.
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58 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Markéta Ho‰ková (1978)

www.hoskova.com

O fotografii se zajímám od roku
2002. ...vÏdy jsem ráda malo-
vala, ale ne‰lo mi to tak dobfie
jak bych chtûla. Mám ráda obrazy
Luise Rayo, ZdeÀka Hajného,
Reona a miluji Ïánr fantasy. 
Tak nûkteré své fotky upravuji
do tohoto stylu. Líbí se mi, kdyÏ
mÛÏu vytvofiit nûco, co není tak
úplnû realita. Ukázat tak svût
j in˘m pohledem (m˘m). âasto 
do své tvorby promítnu i svou
momentální náladu. PouÏívám
vlastnû Photoshop jako plátno 
s bar vami a ‰tûtcem ...plní mi
to tak mÛj sen malovat. Nûkteré
své fotografie pfietváfiím jako ilu-
strace do kníÏek. 

Vítr osudu
Znamení
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60 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Ján Hronsk˘ (1965)

www.janhronsky.net e-mail: janhronsky@janhronsky.net
tel.: +420 777 232 319

Pôvodom Îilinãan, Ïijem v Prahe, dobre sa cítim v oblasti glamour a mám rád cestoviny 
s makom a zemiakové placky.

Sex Pistols Glumica
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62 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a IV. kolo

Martin Iman (1969)

www.mar tiniman.sk e-mail: mar tiniman@azet.sk

...ja mám fotografiu rád, ãi ona mÀa?

...to sa uvidí !

emotion …
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64 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Rudolf Imri‰ík (1978)

e-mail: imrisik@gmail.com

Colourless loneliness

Children from 
The black parade

Hovorí sa, Ïe ak poznáme tvár ãloveka, neznamená to, Ïe poznáme aj jeho srdce. Moju tvár
nevidíte, srdce nepoãuÈ. No, v kaÏdom obrázku, ktor˘ mi bolo dovolené urobiÈ, je z neho kus.
Pozrite teda na moje práce a ich sa p˘tajte, kto vlastne som.
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66 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

e-mail: yuran-78@email.cz

Andrej Iurlov (1978)

Andrej IURLOV se narodil na Ukrajinû 8 prosince 1978. Fotografovat zaãal uÏ v pr vní tridû,
kdy dostal pr vní zercadlovku od táty – Zenit ET. Ukonãil lyceum a pak i Státní technickou
uneverzitu. 
Fototvorba na v˘stavách, salonech: Trierenberg Super Circuit, Rakousko – 2007; Florenge,
Francie – 2007; Palma de Mallorka – 2007; Katar – 2007; Bûlehrad – 2008; Ryazan’
Rusko – 2009; ROK âESKÉ A SLOVENSKÉ NEKOMERâNÍ FOTOGRAFIE – 2009. V ãer vnu
2008 v Praze získal Cenu (Silver Awards) na International Photo Camp 2008. 

Girl on the ice
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Football under water



68 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Ondfiej Jefiábek (1954)

e-mail: jerabek.kardio@volny.cz

Jsem lékafi, kardiolog, fotografií se neÏivím, je mi ale celoÏivotní láskou a vá‰ní. Aktivnû
cestuji, rád poznávám nové zemû a na fotografi i se snaÏím zachytit to, co je pro dané
místo, dany� národ – danou mentalitu, nejtypiãtûj‰í. âlovûk má dvû krajiny – vnitfiní a vnûj‰í,
podle toho se snaÏím vidût a fotit.

Indonesie
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Tibet



70 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Tereza Jirásková (1988)

http://tej.cenzurovano.cz/

Fotografuji víly rukama stoãen˘ma
do kornoutku.

bez názvu
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bez názvu



72 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Jana Jurãová (1980)

www.malujuamiluju.blogspot.com 
tel.: +420 777 895 997

Jana Jurãová je fotografka na
volné noze pocházející z Vala‰ska,
momentálnû pÛsobící v Praze.

Na molu
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Studie



74 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

Helena Kadlãíková (1975)

www.helenakadlcikova.com e-mail: hk@helenakadlcikova.com

KdyÏ maluji por trét, je to jako podívat se do nitra malované osoby a snaÏit se zachytit 
jejich vnitfiní já na plátnû. Myslím, Ïe nejvíce se to dafií v poslední fázi malby, kdy se snaÏím
zachytit ty nejmen‰í detaily. Por trétování mám nejradûji, protoÏe je to jako kdybych 
zastavila ãas a uchovala tu malou chvilku na plátnû nebo filmu navÏdy. A není lep‰í pocit
neÏ sledovat por trétovanou osobu se dívat popr vé na svÛj vlastní por trét a sledovat
emoce, které se jim „proÏenou“ v obliãeji.

Autoportrét malífiky fotografky
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Hon na mofiskou pannu



76 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

Vojtûch Ka‰tánek (1988)

www.wtsa.deviantar t.com

Nemá tváfie, nemá jména
E

Vystudoval Stfiední umûleckoprÛmyslovou ‰kolu skláfiskou v Novém Boru, obor Umûlecké
zpracování skla – Rytí skla – mûdir ytina.
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78 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Petr Kleiner (1969)

www.pkleiner.com 

Narodil  jsem se na konci  60. let. Tahle neklidná a inspirativní dekáda ve mnû asi zane-
chala svÛj stfiípek. Pokud nûkolik dní nefotím, zmocÀuje se mû pocit neklidu a ner vozity.
KdyÏ naopak fotím, ocitám se ve stavu, kdy nevnímám prostor ani ãas, jen obrazy a pfiíbûhy.
Právû pfiíbûhy jsou dÛvod, proã fotím. Chci je vyprávût a znovu proÏívat ve fotografiích.
Miluji vyprávûní pfiíbûhÛ v jediném obraze... Fotografie je zvlá‰tní medium, dokáÏe zachytit
zlomek okamÏiku a uchovat ho na vûãnost. OkamÏiky, které se uÏ nikdy nebudou opakovat,
i kdyÏ se vrátíte ve stejn˘ den, ve stejnou hodinu. UÏ nikdy nenaleznete stejn˘ obraz. 
Ten moment je nenávratnû ztracen v ãase, jako slzy v de‰ti...

Dostihy I.
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Dostihy II.



80 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Martin Kos (1964)

e-mail: mar tin_kos@email.cz

Amatér s nad‰ením pro fotogra-
fi i. Díky vrozené bar vosleposti
jsem propadl kouzlu ãernobílé
fotografie. Rád se dívám kolem
sebe a ze samého dívání jsem
zaujat˘ intimními pohledy na Ïeny.
Nah˘ por trét je moji oblíbenou
disciplínou, pohledy na odhalo-
vání, na nahé tûlo, pokus o po-
hled do du‰e pfies nahou kÛÏi .
Nahé a pfiece obleãené, skr yté 
a odkr˘vající se pfiecházejí pfied
objektivem mého fotoaparátu.
Pfiicházejí volnû a pfiirozenû jako
Emilie do snu jednoho básníka.
AÈ jim to je‰tû hodnû dlouho vydrÏí.

Jeden den, jedno ráno / IV.
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Jeden den, jedno ráno / II.



82 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Tomá‰ Kroãek (1975)

www.tomaskrocek.cz e-mail: tom@tomaskrocek.cz

âas, my‰lenka, emoce nebo ex-
prese? Pojmy, díky kter˘m se táÏi
svého nitra, jak nejlépe pochopit
a zachytit svou potfiebu obrazo-
vého vyjádfiení...

ObûÈ fotografie 
Tíha vlastních my‰lemek
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84 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a III. kolo

Michaela Kroãáková (1984)

e-mail: michaela.krocakova@seznam.cz
tel.: +420 604 489 282

Absolvovala stfiední ‰kolu ob-
chodního smûru. Následovalo
studium na Pedagogické fakultû
Jihoãeské Univerzity, které po pár
semestrech pfieru‰ila, z dÛvodu
Au-pair pobytu v Angli i. Po ná-
vratu se zaãala vûnovat sv˘m
koníãkÛm, kter˘mi jsou fotogra-
fování a cestování.

bez názvu   
bez názvu
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86 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Du‰an Kfiístek (1978)

www.kristek.sk

bez názvu   
bez názvu

Od roku 1999 pracuje pro media od roku 2003 pod hlaviãkou vydavatelství Ringier specializuje
se na por trétní fotografii a food fotografii na kontû má 22 kuchafisk˘ch knih. 2 krát fotograficky
ilustroval kniÏní publikace, 3 autorské v˘stavy.
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88 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Pavel Kunc (1984)

www.conay.fotopatracka.cz e-mail: conayshot@gmail.com
tel.: +420 731 563 659

Moje tvorba není pro kaÏdého,
ale svého diváka si najde.
Baví mû vytváfiet si svojí realitu.

Fastfood
Neuvûfiitelné pfiíbûhy pískovi‰tû
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90 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Ivan Mladenov (1977)

www.ivanmladenov.com

Ivan Mladenov fotí vedle volné
tvorby, kde se zamûfiuje pfiede-
v‰ím na umûleck˘ akt, glamour 
a por trét, zejména komerãní foto-
 grafie na zakázku, módu, gla-
mour, lifestyle a reklamní fotky.

Za scénou II.
Za scénou I.
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92 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

Jan Mlãoch  (1979)

www.mlcoch.net e-mail: jan@mlcoch.net 

bez názvu   
bez názvu

Fotografie Jana Mlãocha jsou obrazem jeho cesty zapoãaté pfied pûti lety. Základním formá-
tem práce je svitek 6x6 a 6x4,5, kde v jeho snímcích oÏívají základní lidské pocity a touhy.
Vût‰ina z nich je zrozena v absolutní tmû za pouÏití dlouh˘ch ãasÛ a svûtla. Zjevují se nám
tak fotografie zachycující bûÏné v˘jevy zpÛsobem, kter˘ oÏivuje na‰i pfiedstavivost a vydává
se s námi na cestu mystick˘m údolím. V˘znam tajemna, sexuální napûtí, jsou základními
pr vky jeho práce, která nám dovoluje snít.
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94 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a IV. kolo

Jindfiich Mynafiík (1966)

www.mynarik.eu

Prdelavá
Plovavá

CeloÏivotnû fotograf. Outsider.
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96 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Ladislav Nekuda (1969)

www.3-stan.cz e-mail: 3-stan@3-stan.cz

Svoji tvorbu po fotografické
stránce povaÏuji jen za poloto-
var. Fotografi i dále poãítaãovû
zpracovávám, abych docíl i l  ko-
neãné podoby. Inspiruji se nejen
sur realismem, kterému jsem
propadl, ale i sny, osudy ãi skr y-
t˘mi obavami pfiátel, ktefií jsou
pak mnohokrát i modelem pfii
pokusu o ztvárnûní jejich vlast-
ních snÛ, obav... Jsem nad‰en,
pokud se mnû podafií zachytit
emoce modela/modelky, nebo
kdyÏ naopak model dokáÏe
ztvárnit moji vlastní náladu.
SnaÏím se, aby moje fotografie
zaujala a její smysl nebyl jedno-
znaãn˘. Nechávám na divákovi,
jak si to pfiebere. 

Pfiedstírané návnady   
Prométheus
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98 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

Tereza Ondru‰ková (1989)

e-mail: ter.ondruskova@seznam.cz

Pocházím z Olomouce, ãastûjí se vyskytuji v Brnû, kde studuji filosofickou fakultu Masarykovy
univerzity, obor dûjiny umûní. Fotografování se vûnuji asi 2 roky. Hlavním tématem m˘ch 
fotografií jsou pfiedev‰ím lidé.

Disclosing
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Piano



100 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a IV. kolo

Franti‰ek Oplatka (1951)

www.foto-point.cz e-mail: fotopoint@seznam.cz

Stále se pokou‰ím vyfotit v‰echno,
co vidím... a nedám pokoj, dokud
to nevyfotím. Snad mû to je‰tû
chvíli bude tr vat :-)))

Hilly hill
Crosslight
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102 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Martin Pástor (1980)

e-mail: bng@bng.sk

bez názvu   
bez názvu

...rád fotí ako fotí a nerád si do toho necháva kecaÈ... a praje pekny� deÀ.
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104 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. a V. kolo

Petr Pavlík (1970  )

www.petrpavlik.com

Îije a pracuje v Praze.

Scram!   
Die Boutique
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106 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – III. kolo

Viktorie Pavlíková (1973)

e-mail: ViktoriePavlikova@seznam.cz
tel.: +420 603 213 636

Obecnû platí, Ïe jin˘ neÏ klasick˘ úhel pohledu je zajímav˘ :-)

Úhel pohledu Pianista
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108 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

Luká‰ Peterec (1986)

www.lukaspeterec.com

I.   
II.

Fotit jsem zaãal v roce 2007. Ve fotografii mám rád hlavnû jednoduchost, proto jsou vût‰inou
mé fotografie ãernobílé a ve ãtvercovém formátu.
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110 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Tomá‰ Petr (1977)

www.tomaspetr.cz

bez názvu   
bez názvu

4. tfiída základní ‰koly, spoluÏák v letu ze stromu do snûhu... to byla jedna z m˘ch pr vních
fotografií. Tak nevinnû to zaãalo...
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112 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

Daniela Pilná (1989)

www.danielapilna.cz e-mail: Danca.pilna@seznam.cz
tel.: +420 728 679 323

Ve své tvorbû se inspiruje pfieváÏnû osobními záÏitky a pocity, které prostfiednictvím kreseb
a fotografií zhmotÀuje. Tím tak pfiiná‰í osobité pojetí lidsk˘ch emocí, my‰lenek a snÛ.
V souãastné dobû bydlí, jednou nohou v rodn˘ch Pardubicích (Láznû Bohdaneã) a druhou 
ve Zlínû, kde studuje vysokou ‰kolu.  Ve volném ãase nav‰tûvuje v˘stavy, galerie, ãte a vzácnû
relaxuje v pfiírodû, kde si mÛÏe nechat hlavou plynout my‰lenky a sny… Nezanedbává, 
ale ani noãní Ïivot ve víru „velkomûsta“ aÈ uÏ v Pardubicích tak ve Zlínû.

Karma
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Já a mé druhé já



114 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Tomá‰ Razska (1983)

www.tijst.com e-mail: dotaz@tijst.com

TáÀa
Hande pt. 1

Tak pfiedev‰ím se nepovaÏuji za umûleckého fotografa, moje cesta spí‰e vede ke komerci 
i kdyÏ obãas mám potfiebu vyjádfiit sám sebe ve fotce. Focení mû baví a naplÀuje nûco jako kdyÏ
dáte miminu dudlík (smích). Nefotím zatím moc dlouho takÏe doufám Ïe mám v‰e pfied sebou.
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116 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Radek Sakafi (1977)

www.radexakar.com

estre yol gert
ordm yld eret

âtverec má v‰echny strany stejnû dlouhé. I kdyÏ se otoãí. 
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118 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

David Skoumal (1969)

www.usefilm.com/photographer.asp?ID=70863

U vagonu III.
U stolu V.
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120 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. a V. kolo

Martina ·imková (1983)

www.flyalot.net

Vidím pfieváÏnû ãernobíle.

Bára
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Bundeskind



122 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Branislav ·tefánik (1974)

www.branostefanik.com e-mail: brano@branostefanik.com
tel.: +44 07752 000 404

Autor je ‰pecializujúci sa hlavne
na ãierno-bielu analógovu foto-
grafiu, ktorá mu uãarovala hneì
od samého zaãiatku. Jeho in‰pi-
ráciou v pr votnej tvorbe bola
neter Pamelka, a v teraj‰ej dobe
sa takto stava Londyn, ktor y� si
interpretuje podla svojich pred-
stav a vízii.
V súãastnosti dokonãuje svoje
bakalárske ‰tudium v odbore 
digitálna fotografia a video ar t.

Lucrezia
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VEE



124 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

TKB&A (Petr 1982, Mar tin 1986, Alice 1985, Adam 1986)

www.tkbaa.wz.cz e-mail: pkozlik@centrum.cz
tel.: +420 606 862 622

Fotografick˘ team TKB&A (The
Kozlik bros.and Alice) vznikl 
v roce 2003. âleny teamu jsou
Petr a Mar tin Kozlíkovi a Alice 
a Adam Janãíkovi. V souãasné
dobû team spolupracuje s inter-
netov˘m life stylov˘m magazínem
EVA (módní a por trétní fotogra-
f ie) a Spol. Freder yka Chopina 
v âeské republice (dokumen-
tární fotografie). Pfii foto grafo -
vání pou Ïíváme jak klasickou
tak i digitální techniku. Vice 
informací a fotografií na‰í aktu-
alní i dfiívûj‰í tvorby získáte na
webové stránce www.tkbaa.wz.cz  

ALICE 2007   
ALICE 2009
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126 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

www.tilikin.com
tel.: +420 776 592 429

Konstantin Tilikin (1980)

Narodil jsem se na Ukrajinû 5. fiíjna 1980. Fotografovat jsem zaãal na základce, kdy jsem
dostal od otce jako dárek svou pr vní "SMùNU". Studoval jsem Charkovskou národní univerzitu
radioelektroniky na fakultû poãítaãového inÏen˘ringu a fiízeni. V souãasné dobû bydlím 
tr vale v âesku. Vûnuji hlavnû repor táÏní a por trétní fotografie, jsem posluchaãem kurzu 
fotografie na ·kole kreativní fotografie Miroslava Nûmeãka v Praze.

Cuba Libre – Rosa roja Indie – Malá magie
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128 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Silvie Valou‰ková (1983)

www.valouskova.cz

Poãátek fotografování od podzimu roku 2008. Pro svou práci mám radûji digitální techno-
logi i ,  protoÏe mû baví hrát si s fotkou dále v poãítaãi a dotváfiet tak jej í  atmosféru. 
Pro své práce mám ráda por trét a pfiedev‰ím akt, a spí‰e ãernobílé podání fotek. Nicménû 
v souãasné dobû stále více objevuji kouzlo dûtského svûta od tûch ãerstvû narozen˘ch 
aÏ po puber tální loupeÏníky.

bez názvu
bez názvu



129



130 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – II. kolo

Karel Vepfiík (1982)

www.karelveprik.com e-mail: karel.veprik@seznam.cz

Natura
Let it snow

Slov je kolikrát zbyteãnû moc, dÛleÏité je, aby fotka hovofiila sama za sebe obsahem a sdûlením.
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132 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – IV. kolo

Karel Vojkovsk˘ (1982)

www.vojkovsky.com 

Nude 2
Nude 1

Narozen 7. 4. 1982 ve Fr˘dku-Místku. Vystudoval Stfiední prÛmyslovou ‰kolu (SP·) 
ve Fr˘dku-Místku, obor strojírenství. Vystudoval âeské vysoké uãení technické (âVUT) 
v Praze, fakultu strojní. V souãasné dobû studuje postgraduální studium na âVUT, ústav
strojírenské technologie, skupina povrchov˘ch úprav. Fotografii se vûnuje od roku 2006. 
Od roku 2007 se specializuje na fotografie aktu. Fotografiím se dostalo mezinárodních oce-
nûní na prestiÏních soutûÏích i na ãeské scénû. Byly publikovány v katalozích, magazínech 
a kalendáfiích. Autor dûkuje v‰em modelÛm, asistentÛm, blízk˘m pfiátelÛm a rodinû za podporu.
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134 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Igor VraÏíã (1980)

www.iggy.dphoto.com

Simona
Lenka I

V por trétoch, ktoré autor vystavuje, sa snaÏí zachytiÈ atmosféru poetického por trétu,
zaloÏe nom na prirodzenom aÏ sugestívnom pohºade. K tomu autor aj najãastej‰ie vyuÏíva
denné prirodzené svetlo. Vo fotografiách svojho rodného mesta Trnavy hºadá nostalgickú
atmosféru mesta, ktorá je jedny�m z obrazov du‰e stároãnej histórie Trnavy. Autor vyuÏíva 
k tomu digitálnu ale najmä i filmovú techniku.
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136 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. a III. kolo

Kvûtoslav Vr‰ovsk˘ (1974)

www.vrsovsky.com

Îije a pracuje v Praze... V rámci volné, nekomerãí tvorby se v posledních letech rád vydává
vy�chodním smûrem (Arménie, Náhorní Karabach, Ukrajina i Rumunsky� Banát), nebo v ateliéru
stylizuje objekty do podle nûj pro nû typicky�ch, i kdyÏ ãasto skr yty�ch podob.

Starosta Kobercova
Promenade
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138 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – III. kolo

Petr Vydra (1963)

www.studioa91.cz e-mail: vydra@studioa91.cz
tel.: +420 777 279 812

Fotografie mne doprovází v za-
mûstnání i ve volném ãase, na
cestách. Na v˘pravách supím
pod vahou fotografického náãiní,
doma pak obracím prázdnou
kapsu. TûÏk˘ je Ïivot fotoama-
téra, ale mnoho podobnû potre-
fen˘ch, prima lidí potká. 
Stojí to za to.

Dlouhá modlitba
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Pohled do svûta



140 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – I. kolo

Jakub Zeman (* 4. 5. 1978 – † 23. 6. 2005)

www.jakubzeman.com

Fotografoval pro pfiední modelingové agentur y a ãasopisy /BlokMagazine, T3, Mlady� svût.../.
Byl jedním z prÛkopníkÛ publikování na internetovy�ch por tálech /fotopatracka.cz.../. 
Jeho strmá kariéra byla bohuÏel ukonãena tragickou nehodou.

Taiwanka Svetlana
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142 Rok ãeské a slovenské nekomerãní fotografie – V. kolo

Jan Záli‰ (1976)

www.pinstudio.cz, www.janzalis.com
tel.: +420 737 809 032

Fotografií se zab˘vám od dûtství. I kdyÏ je pro mne dÛleÏitá technická stránka (plné moÏnosti
vyuÏití kvalitního pfiístroje), m˘m cílem je vÏdy dokonalá fotografie po stránce umûlecké.
Usiluji o ztvárnûní my‰lenky, stejnû jako citlivé a srozumitelné vyjádfiení nápadu ãi okamÏité
inspirace. Tou mÛÏe b˘t pfiíroda, lidská díla a v neposlední fiadû lidé ve sv˘ch nejrÛznûj‰ích
projevech. SnaÏím se, aby moje fotografie byly srozumitelné a u diváka vyvolávaly pocity,
které jsou pro mne vodítkem pfii jejich pofiizování. ·iroká ‰kála námûtÛ, které mi poskytuje
prostfiedí krásného Broumovska, v nûmÏ Ïiji, i lidé kolem, jsou pro mne stálou inspirací 
a zdrojem nov˘ch pohledÛ a nápadÛ i podnûtem ke zdokonalování a rÛstu osobního i (umû-
lecké) úrovnû m˘ch fotografií.

Alej
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Západ
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+420 604 466 745

Fotograf, grafika, reklama, 
marketing, tiskové a produkãní práce.

Boris Guljajev

www.borisguljajev.com



Festival
III. ročník Prague Photo
duben 2010, Praha
3rd edition of Prague Photo
April, 2010, Prague
www.praguefoto.cz
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NONSTOP telefonní dispeãink 
PIZZA GO HOME

Pevná linka: 283 870 000
Vodafone: 777 838 700

O2: 607 838 700
T-Mobile : 605 838 700





Prodejna: Vodičkova 37, Praha 1
Otevřeno: Po – Pá 8.30 – 20.00, 

So 10.00 – 18.00
Telefon: +420 222 929 029
E-mail: info@fotoskoda.cz

www.fotoskoda.cz



technickoporadenská a obchodní činnost
montáže a uvádění nových strojů do provozu

servis a dodávky náhradních dílů uvedených firem
zastoupení firem:

Tel.: +420 257 533 277
+420 602 201 113
+420 725 748 899

Fax: +420 257 533 274
E-mail: info@technipoint.cz

Web: www.technipoint.cz

Mostecká 16, 118 00  Praha 1 – Malá Strana

FRAMAG Industrieanlagenbau GmbH, Frankenburg, Rakousko
- hutní technika (pálicí stroje, skarfovací zařízení, autogenní technika)
- kotoučové pily do těžkých provozů a velkoskladů

FACCIN S.r.l., Visano /Bs/, Itálie
- skružovací stroje na plech a profily
- zařízení a linky na výrobu klenutých den 

RASI Maschinenbau GmbH, Illingen, Německo
- ohýbačky trubek a profilů

SCHLATTER AG, Schlieren, Švýcarsko
- odporové svařování

ROSENBERGER AG, Simonswald, Německo
- ohýbačky trubek a profilů

LINDNER GmbH, Penig, Německo
- pilové kotouče





Svět papíru, Václavská 12, 120 00 Praha 2
telefon: +420 221 460 119
e-mail: maloprodejna@ospap.cz
www.svet-papiru.cz
pondělí - pátek: 9 - 18 hod.



FPS Repro, spol. s r.o.
Ohradní 65/1159
145 01 Praha 4 − Michle
digital@fpsrepro.cz
www.fpsrepro.cz

Nové produkční
digitální tiskové studio
pro barevný a černobílý tisk
na strojích Konica Minolta

DATOVÁ 
A OBRAZOVÁ 
PERSONILIZACE

i          
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Onrušková | František Oplatka | Martin Pastor | Petr Pavlík | Viktorie Pavlíková | Lukáš Peterec

Tomáš Petr | Daniela Pilná | Tomáš Razska | Radek Sakař | David Skoumal | Martina

Šimková | Branislav Štefánik | Konstantin Tilikin | Silvie Valoušková | Karel Vepřík | Karel

Vojkovský | Igor Vražíč | Květoslav Vršovský | Petr Vydra | Jakub Zeman | Jan Záliš




