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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a příznivci fotografi e,

za námět pro společnou práci v roce 2013 jsme si zvolili téma Moje cesta do práce/Mé všední ráno. 
Druhý název dostávaly vznikající šesti ce snímků postupně, protože je nás přece jen 14 a ne všichni 
pravidelně domov ráno opouští me. Ivanka je v důchodu a pracuje jen částečně, Ilona je na mateřské 
dovolené, Pavlína, Jaromír a Miloš jsou na volné noze a pracují převážně doma... 

Ostatní se do zaměstnání ubírají rozdílnými cestami a dopravními prostředky, v různém čase. Prostě 
a jednoduše: cesty a rána jsou individuální, pestré a barevné jako život sám. A stejně jako je jiný ži-
votní styl každého z nás, je jiný i pohled a přístup k fotografování – vzájemně obohacující a inspirující.

Naše kolekce se líbila i porotě 33. ročníku Národní soutěže a výstavy amatérské fotografi e 2013 
ve Svitavách, která ji v květnu ocenila 1. místem v kategorii fotoklubů.

V pořadí pátá fotoklubová ročenka začíná a končí tématem železnice. Většinou sice vlakem necestu-
jeme, ale toto prostředí pro nás voní dálkami a touhou poznávat nová místa a pak se bezpečně vracet 
do klidných přístavů našich domovů. Vydejte se spolu s námi na následujících stránkách po klikatých 
cestách necestách, kterými jsme společně i každý sám prošli rokem 2013.

Černá slunečnice
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ŠLECHTIČNA ANEB HON NA ARISTOKRATICKOU KRÁSKU
|27. dubna|Miloslav Kokeš, Michal Hejna|

Miloš
Železnici a vše, co s ní souvisí, miluji od dětství. Když mi bylo pět let, 
trávil jsem často víkendy u babičky. Tam jsem celé dny sedával u kolejí 
vedoucích na ostravské hlavní nádraží, které bylo na dohled. Parní ma-
šiny tahaly dlouhé vlaky naložené uhlím, střídaly se s rychlíky i s malými 
motoráčky a lokotraktory na rozřaďovacím nádraží neustále posunovaly 
stovky vagonů. Všude spousta páry a sazí. Život šel dál a na vlaky už moc 
času nezbývalo. Jen občas, o dovolené nebo na výjezdních zasedáních 
našeho fotoklubu, se mihneme někde u kolejí. Krásné fotografie vytvořili 
na staré trati u Slavkova Michal s Ivanem, a to do své kolekce Iluminač-
ních fotografií; tunel na novém koridoru u Krasíkova s nočními vlaky stál 
také za to.
V dnešní době se už „pára“ běžně nevidí, a tak když jsem zjistil, že v na-
šem kraji se bude jedna prohánět, začal jsem spřádat plány. A protože 
vím, že sdílená radost je radost dvojnásobná, domluvil jsem se s Micha-
lem. Podle informací z internetu jsem zjistil trasu, až potud šlo vše

hladce. Pak jsem se podíval podrobně do mapy a nebyl jsem schopen 
pochopit, kudy a jak vlak pojede. Nezbylo než jít se zeptat ke zdroji. Měl 
jsem štěstí a hned na nádraží v Brandýse nad Labem jsem narazil na fajn 
lidi. 
Nejdřív si poslechli, co potřebuji a následně mi ochotně dopodrobna vy-
světlili, kudy a jak vlak pojede. Nakonec mě vybavili výpisem z grafikonu, 
kde byla uvedena spousta pro mě cenných detailů, a s úsměvem jsme se 
rozloučili. Na dalších stanicích jsem zjistil další zajímavosti, třeba v Nera-
tovicích byl důležitý pohyb ve městě i na mostě a časy přepřahání.
Se získanými informacemi jsem se vydal projet trasu nanečisto. To jsme 
s Michalem druhý den ocenili. Byť vlak nejezdil zas tak rychle, předjet 
ho klikatými okreskami byl docela zážitek. Měli jsme ale štěstí a vytipo-
vaná místa se osvědčila. Michal zodpovědně fotil, měřil a vypočítával, já 
dokumentoval hlavně pohyb. Akce stíhala akci, rychlé přesuny..., bylo to 
fajn. Rozhodně jsme se nenudili, což dokládají vzniklé fotografie i video-
záznam. Už se těším na příště.

Michal
Pokud chceme něco zajímavého podniknout, můžeme na to jít dvěma 
způsoby: jako sólista (introvert) vše naplánovat a realizovat sám, nebo 
zážitek s někým sdílet. V druhém případě je skvělé mít k sobě dobrého 
parťáka. Milda se ukázal jako parťák skutečně vzorový.
Když mi jednoho dne na začátku dubna zavolal, jestli bych s ním nechtěl 
jít o víkendu fotografovat parní mašinu, ani na okamžik jsem nezaváhal. 
A v ten moment mi došlo, jakým přínosem pro mne Milda bude. Hned 
mi do telefonu začal povídat, že už má připravený plán. V čele soupravy 
pojede parní lokomotiva Šlechtična z roku 1949, souprava bude tvořena 
historickými vozy, tzv. rybáky ze 40. let minulého století. Milda nelenil 
a na několika nádražích od personálu zjistil přesnou trasu, časování a také 
kdy, kde a jak bude celý vlak sestaven, kde pojede Šlechtična tendrem 
dopředu, a kde dozadu. Vlak vyjel z nádraží Praha-Braník do Brandýsa 
nad Labem, kam dorazil na čas. Po dozbrojení vodou byla z brandýského 
nádraží pro zájemce připravena vyhlídková jízda do Mělníka.

Lokomotiva 475.1 byla univerzální parní lokomotiva ČSD vyráběná v letech 1947–1950 Škodovými závody v Plzni. Pro svůj elegantní vzhled do-
stala přezdívku Šlechtična. Byla určená pro vozbu dálkových rychlíků, osobních vlaků a také pro dopravu rychlých nákladních vlaků. Lokomotivka 
Škoda v Plzni uplatnila při výrobě této řady nejmodernější technologie a konstrukční prvky používané v té době v zahraničí. V našem provozu se 
tak objevila lokomotiva s novými prvky, které se při konstrukci parních kotlů dosud nepoužívaly. Jedná se zejména o spalovací komoru a varník.

Milda v zaujetí věcí příštích  © Michal Hejna

Ze života fotoklubu
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Aristokratická kráska 475.1  © Miloslav Kokeš

První zastavení je na mostě přes trať. Miloslav bere akci velmi vážně. Dva 
stativy, dva fotoaparáty. Jedním fotografuje a druhým natáčí video Šlech-
tičny supící mezi rozkvetlými keři pod námi. Druhá zastávka uprostřed 
polí, bereme Šlechtičnu z větší vzdálenosti teleobjektivy. Třetí zastávka 
u buližníkové skály nedaleko Neratovic. První průjezd fotografujeme spo-
lečně, při druhém Milda v Neratovicích fotí průjezd soupravy městem, 
já zůstávám u skály. Čtvrtou a poslední zastávku děláme u železničního 
přejezdu. Zkoušíme zachytit ostrý vlak na rozostřeném pozadí.

A jak se přímo v terénu fotografovalo?
U Neratovic jsem podstupoval boj s přírodou, lépe řečeno s velmi světlou 
oblohou a černou lokomotivou. Díky přechodovým filtrům souboj skon-
čil, dejme tomu, remízou. U fotografií rychle se pohybujících předmětů 
je důležité správně odhadnout expoziční čas podle toho, jak moc nebo 
málo má být pohybující se předmět rozmáznut. Podle zkušenosti je opti-
mální čas u lokomotivy jedoucí rychlostí zhruba 40 km/hod někde mezi 
jednou čtvrtinou až polovinou vteřiny. Tím jsem se řídil.
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Šlechtična v zářezu buližníkové skály poblíž Neratovic  © Michal Hejna
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V Neratovicích  © Miloslav Kokeš
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Plnou parou vpřed  © Michal Hejna
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Století páry I  © Miloslav Kokeš

Století páry II  © Michal Hejna

Náměty podobného charakteru jsou jako stvořené pro zpracování v retrostylu.
Je vidět, že ačkoliv každý z autorů zpracoval fotografii po svém, v konečném 
výsledku jsou si velmi podobné.
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JARNÍ VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ – LUŽICKÉ HORY
|15. až 19. května|Ivanka Čištínová, Milan Manda|

Ivanka
S ohledem na jinak deštivý a studený květen jsme si na počasí na našem 
jarním výjezdu nemohli stěžovat. Ranní mlhy sice nebyly žádné, pěkných 
východů a západů slunce poskrovnu, ale téměř jsme nezmokli a převáž-
ně větrné počasí také nebylo bez zajímavosti.
S Jaromírem jsme do Kytlice dorazili už ve středu dopoledne. Nejdřív 
jsme navštívili lesní rybník, přírodní koupaliště uprostřed lesů nedaleko 
penzionu. Po obědě v České Kamenici jsme zajeli do Kunratic připome-
nout si místa, která jsme s fotoklubem poznali v roce 2004. Navečer jsme 
vyrazili na kopec Klíč, na vrcholu jsme byli hodinu před západem slunce. 
Pod sebou jsme viděli krásně prosvětlené buky, než jsme ale stačili při-
pravit fotoaparáty, hezké světlo se přesunulo jinam. Ani fotogenického 
západu slunce jsme se nedočkali – slunce zapadlo do mraků a už se ne-
objevilo. Začalo se smrákat, a tak jsme se vydali na zpáteční cestu. Teprve 
tehdy jsem si uvědomila, že chůze potmě může být nebezpečná. Cesta 
mezi stromy byla špatně viditelná, navíc posetá mnoha nástrahami. Se 
zbytky denního světla jsme se ale šťastně dostali z lesa ven.
Následující dny postupně přijížděli další členové fotoklubu, mnozí ten-
tokráte i s rodinnými příslušníky. Obsadili jsme tak celý penzion. V pátek 
večer jsme pokřtili Ročenku 2012.

V sobotu, v jediné deštivé dopoledne, jsme s Jaromírem, Pavlínou a Stan-
dou vyrazili na výlet do nedalekého Rumburka. Kromě jiného jsme na-
vštívili Loretánskou kapli a rozhlednu na Dymníku. Během pobytu v Kyt-
lici jsme byli ještě v opuštěném čedičovém lomu, u Hraničního rybníka, 
na rozhledně na Studenci a loukách pod ní, u Panské skály, fotografovali 
jsme také v okolních vesnicích.
V neděli jsme se probudili do nejhezčího dne. Protože nám bylo líto vra-
cet se hned ráno do Prahy, domluvili jsme si v penzionu pozdější odjezd 
a s Pavlínou a Standou zajeli do Jiřetína pod Jedlovou. Prohlédli jsme 
si křížovou cestu na Křížové hoře, vyšlápli na Jedlovou (třetí rozhledna 
za tento výjezd) a odpoledne zakončili návštěvou zříceniny hradu Tolštej-
na. Pak do penzionu pro zavazadla a zpět do Prahy.

Milan
Shodou rodinných okolností jsem na toto naše klubové výjezdní zasedání 
musel vzít syna Vojtu. Předem jsem se ho snažil připravit na obrácený 
denní režim, který s sebou fotografování krajiny nese. Ráno se vstává 
brzy, abychom na předem vybranou lokalitu dorazili ještě před rozbřes-
kem. Po návratu do penzionu se posilněni snídaní obvykle ukládáme 
k nezbytnému dopolednímu spánku. Odpoledne trávíme plánováním ve-
černího a nočního focení, které často končí až po půlnoci. Vojta to zvládl 
skvěle. Měl k dispozici vlastní fotoaparát s možností nastavení všech po-
třebných parametrů a vypůjčený stativ.
Krajina Lužických hor nabízí nepřeberné možnosti námětů. Fotili jsme, 
ostatně jako vždy, co se dalo. Od východu slunce a prvních ranních pa-
prsků přes detaily krajiny, plující mračna až po dlouhé noční expozice. 

Kluci v akci (čekání na správnou rychlost mraků)  © Vojtěch Manda

Poprvé s fotoklubem  © Milan Manda 
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Černá slunečnice hravá  © Ilona Cíchová
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Dvě třetiny fotoklubu v suťovém poli na Studenci  © Ilona Cíchová
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Infračervená sekce Černé slunečnice  © Michal Hejna

Vykukující Ivan, zamyšlený Aleš, klečící Vojta, ležérní Milda a usměvavý Petr jako infračervená sekce Černé slunečnice. Takto je mohl kromě čipu 
mého fotoaparátu vidět pestrobarevný motýl, pilná včela nebo poletující opeřenec; opeřencem je zde myšlen nejspíš pták (pozn. vyd.).
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Jaro u Jablonného  © Ivan Bumba
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Lužické panorama  © Milan Manda
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Růžový vrch v zeleném  © Ivan Bumba
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Panská skála  © Ivanka Čištínová
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Cesta  © Ilona Cíchová
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Zelené ticho  © Michal Hejna
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Pod Klíčem  © Ivan Bumba
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Jarní vítr  © Ivan Bumba
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Klíč k Lužickým horám  © Aleš Zídek
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Čedičová noc II  © Ivan Bumba
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Větrná kaligrafie  ©  Pavlína Klazarová
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V zajetí kamene  © Martin Klika
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Obrazy z Hraničního rybníka I  © Martin Klika
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Obrazy z Hraničního rybníka II  © Martin Klika
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Kamenožrout lomový  © Aleš Zídek

Kamenné plástve  © Milan Manda
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Ranní louka  © Miloslav Kokeš
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Strom a nebeská cesta  © Petr Pazour
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Ze Studence  © Michal Hejna



35
Půlnoční infra  © Aleš Zídek
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Čedičová noc I  © Ivan Bumba
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Lužický kolotoč  © Petr Pazour



38

VERNISÁŽ VÝSTAVY SKRYTÉ CESTY
|18. září|Aleš Zídek|

Na vernisáži v pražské InGarden se sešla početná skupina návštěvníků, 
zejména z řad známých a rodin členů Černé slunečnice. 

V úvodu jsem přítomné seznámil s tím, jak černobílé série Mikrokosmos 
(2012) a Moje cesta do práce (2013) vznikaly jako jakýsi protipól dosa-
vadní krajinářské tvorby Černé slunečnice. K nahlédnutí byly katalogy 
z obou fotografických soutěží ve Svitavách, kde série dvakrát za sebou 
zvítězily v kategorii fotokluby. Oficiální část vernisáže zakončily prezenta-
ce členů našeho fotoklubu na téma Noční procházka městem, Infrafoto-
grafie, Historické lokomotivy... 

Velkoformátové fotografie jsme doplnili stejným slovním doprovodem, 
jaký u nich je i v ročenkách 2012 a 2013. Bylo zajímavé sledovat, jak ná-
vštěvníci texty pozorně čtou a porovnávají je s obrazem. Při následném 
rautu se vedla řada diskuzí právě o spojení textu s obrazem; ohlasy byly 
pozitivní. Je nepochybné, že text usnadňuje návštěvníkovi výstavy poro-
zumět důvodům, proč fotografie vznikly, jaký mají smysl a co se za nimi 
skrývá. Možná tak i lépe poznají autora samotného.

Foto © Ilona Cíchová
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PODZIMNÍ VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ – KRKONOŠE
|30. října až 3. listopadu|Milan Manda, Michal Hejna, Ivanka Čištínová|

Milan
Jakmile jsme se dohodli na cíli našeho pozdně podzimního výjezdu, vy-
bavily se mi vzpomínky z dětství, kdy jsme do jedné části Krkonoš jez-
dili pravidelně na soustředění. Hned jsem navrhl, že bychom se mohli 
ubytovat na Dvorské boudě. Je nejvýše položenou boudou ze Zadních 
Rennerovek a její poloha je téměř ideální k túrám po hřebenech. Navíc 
se nachází v horní části horské louky, která osamocenými smrky přechází 
v les. Chatu před lety vybudovala kladenská Poldi jako své megaloman-
ské rekreační středisko. Objekt měl po revoluci poměrně pohnutou histo-
rii, která se podepsala na jeho současném stavu. Po příchodu do vstupní 
haly se návštěvník rázem ocitá v 80. letech minulého století. Téměř nic 
se nezměnilo, vše zůstalo tak, jak jsem měl v paměti. Tvůrci pořadu Retro 
by zajásali.
V sobotu v noci se přesně podle výpočtů našich a norských meteorologů 
na pár hodin rozpadla oblačnost a umožnila nám fotit. Zbytek víkendo-
vého počasí se bohužel nesl v duchu okřídlené věty dědy Komárka ze 
skvělého českého filmu Na samotě u lesa...

Michal
Jako kdybychom tušili víkendovou nepřízeň počasí, naplánovali jsme 
spolu s Mildou a Petrem stavit se po cestě na Dvorskou boudu u Černo-
horského potoka v Klauzovém dole nedaleko Jánských Lázní. Místo na-
vštěvujeme společně nebo každý sám poměrně pravidelně. Všechny nás 
překvapilo, jakou spoušť po sobě v korytě potoka a v jeho okolí zanechaly 
jarní povodně. Balvany přesunuté stovky metrů dolů po proudu a spad-
lé kmeny napříč řečištěm. Co však nejvíce zamrzelo duši fotografa, byla 
skutečnost, že prakticky ze všech kamenů zmizela zeleň mechů. Všechna 
ta smaragdová krása pominula a zbyl po ní jen smutek. Pravdou je, že 
počasí nevyšlo. Ale ani tak jsme se nenudili.

Ivanka
Když Ivan přišel s nápadem, že začátkem listopadu vyrazíme na hřebeny 
Krkonoš, mnohé z nás to mírně řečeno zaskočilo. V tomto období může 
být na horách dočasně i půl metru sněhu. Proto jsme si s Jaromírem pro 
jistotu přivezli z chalupy sněžnice, s ohledem na aktuální předpověď po-
časí těsně před odjezdem jsme je ale nakonec nechali doma. 

Středa
Jako vždy jsme s Jaromírem vyráželi první, ve středu po čtrnácté hodině 
jsme už byli ubytovaní na Dvorské boudě. Hned jsme se vydali ven, aby-
chom zjistili, kde na druhý den fotit východ slunce. Předem jsme si vyti-
povali místo u Kapličky obětem hor, kde se nám posléze opravdu líbilo. 
Středa byla fotogenická. Celé odpoledne se honily mraky, mezi kterými 
občas vysvitlo slunce, fičel vítr a občas poletoval i sníh. 

Čtvrtek
Čtvrteční ráno bylo mrazivé, na cestu tmou nám svítila jinovatka, která 
byla všude kolem. U kapličky jsme vyfotografovali východ slunce a vrátili 
se na snídani. Pak jsme se vydali na procházku směrem k Liščí boudě 
a fotili detaily namrzlého lesa. Do odpoledne námraza zmizela a byl jas-
ný, slunečný den. K večeru dorazili Michal, Petr a Miloš, kteří se cestou 
zastavili u Černohorského potoka. Po večeři fotografovali dlouho do noci.

Pátek
Ráno jsme všichni vyrazili na východ slunce, pánové ke kapličce, my s Ja-
romírem jsme zůstali pod kopcem, abychom měli zase trochu jiné záběry. 
Jinovatky bylo podstatně méně a v údolích se válela mlha.



41

Před polednem dorazila Pavlína se Standou a všichni čtyři jsme se hned 
vydali na oběd na Výrovku a pokračovali přes Úpské rašeliniště až k úpatí 
Sněžky. Bylo zataženo a větrno, ale jasno s krásnými výhledy na podzim-
ně zvláštně zbarvenou přírodu krkonošské „tundry“. Na Sněžku jsme ale 
už nešli, s ohledem na zkracující se den bychom se nestihli za světla vrá-
tit. Večer dorazil zbytek fotoklubu. Předpověď na sobotu nebyla dobrá.

Sobota
Přes nepříznivou předpověď počasí jsme ráno téměř všichni opět vyrazili 
na východ slunce, byl ale nejslabší ze všech dní. Po snídani pánové zalezli 

do postýlek, aby dospali focení z předchozího večera a brzké ranní vstá-
vání, já s Jaromírem, Pavlínou a Standou jsme vyrazili fotit mlhu. Drobně 
mžilo, ale pobyt venku byl příjemný svým zamlženým klidem. Po pozd-
ním dobrém obědě v krbem vyhřátém bufetu Na Rozcestí ale už silně pr-
šelo, což nám znemožnilo pokračovat v procházce a dalším focení. Zbytek 
odpoledne jsme tak strávili v chalupě. 

Neděle
Počasí bylo ještě horší než v sobotu, déšť a hustá mlha, a tak jsme se 
sbalili a vyrazili domů.

Dvorská bouda  © Miloslav Kokeš
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Černohorský potok  © Petr Pazour
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V Klauzovém dole  © Miloslav Kokeš
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Krkonošské svítání  © Petr Pazour
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Ještěd  © Jaromír Čištín
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Svítání na Studniční hoře  © Michal Pekárek
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Bouře  © Ivan Bumba
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Černá hora  © Petr Pazour
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Než vyšlo slunce  © Michal Hejna
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Kaplička  © Miloslav Kokeš
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Tajemné svítání  © Michal Hejna
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Pusté cesty  © Miloslav Kokeš
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Zlaté pláně  © Michal Hejna
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Nevšední ráno  © Ivanka Čištínová
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Svítání  © Jaromír Čištín
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V dešti  © Jaromír Čištín
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Krkonošské ráno II  © Martin Klika



58
Půlnoční louka  © Miloslav Kokeš
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Směr Mléčná dráha  © Aleš Zídek
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Ivan Bumba
* 1973

Myšlenka zachyti t na šesti  fotografi ích průběh 
všednodenních ranních rituálů byla pro mne 
zajímavá tí m, že jsem se musel soustředit 
na typické momenty, které se pravidelně 
po ránu opakují. Začal jsem tedy intenzivněji 
vnímat první okamžiky a chvíle po probuzení, 
kdy tělo ani mysl nejsou ještě zcela 
nastartované pro plný provoz, a spoustu úkonů, 
které v tomto stavu dělám, stereotypně opakuji. 
Pro tento účel byl vhodný mobilní telefon, 
pohotově zachycující momentální rozpoložení. 
Nemusel jsem také přemýšlet nad technikou, 
a neměl tí m svázané myšlenky.
Výsledkem je kolekce pěti  reálných obrazů 
a jedné imaginati vní dynamické kompozice, 
která podtrhuje hyperbolický průběh zvyšování 
citlivosti  probouzejících se smyslů každý všední 
den cestou do práce.
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Moje cesta do práce  © Ivan Bumba
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Ilona Cíchová
* 1979

Od časného rána mě na každodenní cestě 
doprovází dcera Viktorie. Namísto do kanceláře 
k počítači má cesta směřuje do dětského 
pokoje, kuchyně a na pískoviště na hřišti . ©
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by
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Mé všední ráno  © Ilona Cíchová
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Jaromír Čiští n
* 1945

Moje cesta do práce představuje 12 schodů 
ze zvýšeného přízemí do suterénu, proto jsem 
zadání pojal jako zobrazení běžného všedního 
rána, tak jak ho prožívá většina z nás. I ta ruka 
na budíku byla zinscenovaná, protože budík 
k probuzení nepotřebuji. Jsou sice někdy dny, 
kdy se mi pracovat nechce, většinou ale chodím 
do svého království s chutí  a rád.

©
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Mé všední ráno  © Jaromír Čištín
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Ivanka Čiští nová
* 1946

Soutěžní téma pro rok 2013 nám dlouho nebylo 
jasné. Já jsem se připravovala na emoce ulice, 
na nichž jsme se před nějakou dobou shodli 
během schůzky na Vartě, ale hoši vymysleli 
téma nové – Moje cesta do práce. Byla jsem 
v té době právě po operaci karpálních tunelů, 
tudíž jsem měla dočasně k dispozici pouze levou 
ruku. Moc času do uzávěrky soutěže nezbývalo, 
a já nechtěla chybět. Proto jsem hned příští  
ráno vzala do levé ruky malý kompakt Canon 
G11, a pokoušela se nafoti t ranní hygienu. 
Nezvyklý experiment se mi docela líbil, a vznikla 
tak moje první fotografi e do této kolekce. 
Ostatní jsem posléze dofoti la zčásti  zmíněným 
kompaktem, zčásti  Canonem EOS 5D Mark II.
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Mé všední ráno  © Ivanka Čištínová
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Michal Hejna
* 1962

Nejsem zrovna ranní ptáče. Většinou se 
probudím a začnu fungovat až po prvním 
kafi . Když ale fotoklub vyhlásil nové společné 
výstavní téma na rok 2013, hned mi bylo 
navýsost jasné, kolik uhodilo: že několik dalších 
rán bude ve znamení tvůrčího nadšení, že 
každodenní cesta do práce nebude jen o čtení 
zpráv na internetu. Ale to bych lhal. Přiznávám, 
že jsem již v minulosti  za úsvitu cestou 
do zaměstnání fotografoval, a pár fotek z tohoto 
denního časového úseku v mém archivu je. 
Série šesti  fotografi í vznikla postupně během asi 
jednoho týdne. Téma mě bavilo a doufám, že je 
to na výsledku alespoň trošku znát.
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Moje cesta do práce  © Michal Hejna
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Pavlína Klazarová
* 1964

Záblesk procitání – ještě chvilička snění, krátká 
meditace, pomalé proplouvání bytem poté, co 
všichni v 7 hodin odejdou do školy a do práce, 
klasické rituály: pozdravit se s ránem a ptáčaty; 
káva; ustlat; prádlo do pračky; nádobí 
do myčky; pouklízet, co cestou trkne do oka… 
župan na židli, a pak už jen pár kroků do vedlejší 
pracovny za redakční počítač k příběhům 
knížek.
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Mé všední ráno  © Pavlína Klazarová
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Marti n Klika
* 1971

Zdánlivě všední ráno. Ty samé ranní rituály. 
Opakující se momentky. Cesta do práce.
Za pár let budu vzpomínat. S úsměvem.
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Moje cesta do práce  © Martin Klika
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Miloslav Kokeš
* 1963

Každé mé všední ráno je téměř stejné, a přeci 
úplně jiné. Každý nový den přináší další výzvy 
a otázky. Snad právě proto nacházím ve stále se 
opakujících obrazech určitý klid a zázemí. 
Ať jsou to naše kočky vyprovázející mě z domu, 
obyčejná klidná snídaně nebo malinký kousek 
ledu na autě, který vytvořil v sychravém zimním 
ránu neuvěřitelný tvar. 
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Moje cesta do práce  © Miloslav Kokeš
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Milan Manda
* 1973

Jednotlivé snímky, chronologicky sestavené 
do fi lmového pásu, vás provedou každodenními 
rituály od probuzení až na místo, kde trávím 
většinu dne – moje pracoviště. Před časem jsem 
se rozhodl vyhnout se městu a do práce jezdím 
delší cestou, oklikou přes les a pole. Fascinuje 
mne pozorovat změny přírody a počasí, které 
mě dokážou dobře naladit a částečně dobít tolik 
potřebnou energii.
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Moje cesta do práce  © Milan Manda
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Michal Pekárek
* 1981

Je ráno a budík opět trhá můj pevný svazek 
s nocí. Jako křeček v kleci po ti sícáté 
bezmyšlenkovitě opakuji stejný rituál, jehož 
monotónnost může narušit jen špatně nařízený 
budík či výluka hromadné dopravy. Tyto nehody 
bolí, nutí  mne toti ž hned po ránu opusti t 
bezpečí mé klícky.
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Moje cesta do práce  © Michal Pekárek
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Aleš Zídek
* 1973

Úspěch tak všedního tématu, jako je ranní 
cesta do práce, je podle mého názoru dán tí m, 
že se nám ve velmi chaoti ckém a rozmanitém 
světě podařilo vybrat obecné téma a stanovit 
poměrně přísná pravidla pro uspořádání 
fotografi í. Zároveň ale šlo o téma, které 
má škálu individuálních podob. Na pozadí 
monotónní činnosti  plyne řada spodních 
proudů. Cesta do práce pro mne začíná v první 
řadě ruti nou, na pomezí spánku, kdy se čas 
subjekti vně zdá plynout velmi pomalu a pouze 
budík zvonící v pravidelných intervalech 
připomíná realitu. Pokračováním je pak 
společná snídaně a cesta do školy s dětmi, 
často jediná část dne, kdy máme čas si spolu 
promluvit, vzhledem k ruti ně bez rušivých 
vlivů. Další cesta je již ve znamení přípravy 
na pracovní den. Vyřizování e-mailů cestou 
z metra či při chůzi na chodníku je jedním 
z plíživých znamení doby.
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Moje cesta do práce  © Aleš Zídek
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A na závěr...

Téma industriál ve mně žije už několik let a stále ho nepovažuji za uzavře-
né. Detaily i celky, krásné i odpudivé dopady pokroku mě něčím dráždí 
a přitahují. Proto jsem na podzim přivítal návrh kamarádů téma nějak 
„fotograficky uchopit“ a vyrazit směr Krušné hory.
Ubytovali jsme se v penzionu Panorama (v Dlouhé Louce) mimořádně 
příjemných majitelů. Penzion jsem znal z předchozího workshopu, který 
absolvovalo několik členů Černé slunečnice. Nadmořská výška 870 m n. 
m. zaručuje nádherný výhled na Mosteckou pánev. Díky této jedinečné 
poloze (a naprosté samotě) jsme mohli fotit industriální krajinu přímo 
u penzionu, a to ve dne i v noci. 
Během víkendu jsme projeli všechny možné lokality. Vzhledem k rychlé 
organizaci akce jsme bohužel nedomluvili focení v areálech velkých zá-
vodů předem, a tak jsme například marně přemlouvali ostrahu Unipet-
rolu, aby přimhouřila oko a vpustila nás dovnitř. Námi nabízený úplatek 
v podobě pytlíku bonbonů s díky odmítla a nekompromisně nás vyká-
zala. Větší štěstí jsme měli v opuštěných areálech – nehlídaných nebo 
hlídaných strážným, kterého jsme obměkčili příslibem následně posla-
né fotografie. Když jsme se nabažili 
detailů, fotili jsme krajiny. Kontrast 
přírody, lidských obydlí a průmyslu 
nám mnohdy připomínal filmy Věry 
Chytilové.
No a na závěr víkendu, když už jsme 
věřili, že jsme se adaptovali na všu-
dypřítomné komíny, barevný kouř 
a plazící se potrubí, jsme navštívili 
Ústí nad Labem. Na některé sce-
nerie z tohoto města, které byly 
spíše z oblasti sociálního dokumen-
tu, jsme ovšem neměli kuráž ani 
žaludek. Takže vzniklo jen několik 
snímků industriálních zátiší a rychle 
domů.

Nicméně na industrál jsem nezane-
vřel a určitě se k němu ještě vrátím.

Foto © Martin Klika

KRUŠNOHORSKÝ INDUSTRIÁL
|Martin Klika|
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Milan
Řím jsem navštívil počátkem května s manželkou. Pronajali jsme si na pět 
dní byt ve stejném domě jako při naší minulé návštěvě. Postranní ulič-
ka v blízkosti náměstí Navona nabízela ideální útočiště pro toulky cen-
trem. Hlavní pamětihodnosti jsme už znali, tak nám zbyl čas na kochání 
se méně známými částmi města a na nasávání atmosféry místních ka-
várniček. Jeden den jsme vyrazili do blízkého Tivoli, kam císař Hadrián 
přesunul svůj dvůr, a kde se nachází též Villa dʼEste s desítkami fontán 
a vodotrysků.
Ne vždy je člověk ochotný vláčet s sebou zrcadlovku. Při lyžování, jízdě 
na kole nebo celodenním výletu to leckdy ani nejde. Zároveň nadšený fo-
tograf nerad přichází o nezapomenutelné situace. Z tohoto důvodu jsem 
si pořídil menší přístroj. Volil jsem kompromis mezi velikostí čipu a těla. 
Nakonec jsem, ke své spokojenosti, vybral G1X. Doplnil jsem ho pouze 
adaptérem na polarizační filtr a trochu úsměvnou miniaturní trojnožkou 
z ohnutých drátů. V Římě jsem ji zkoušel poprvé a přes jednoduchou 
konstrukci umožnuje dobré ustavení aparátu při delších časech závěrky. 
Bohužel je nepoužitelná pro záběry na výšku.
Jedno ráno jsem se vydal fotografovat pohled na Vatikán přes řeku Ti-
beru. Za svítání bylo město úplně jiné než během zbytku dne. Na ulicích 
jsem potkával pouze pracovníky technických služeb. Pokud chce někdo 
vidět Řím bez lidí, brzo ráno je ta správná doba.

Michal
Prodloužený víkend v Římě pro mne byl z fotografického hlediska unikát-
ní. Poprvé jsem při cestě do zahraničí fotografoval pouze mobilním tele-
fonem. Digitální zrcadlovku jsem použil jen při snímání nočního Kolosea 
dlouhými časy.
Když držím v ruce mobilní telefon, jsem nenápadný a skrytý v davu. Při 
street fotografii nebudím nechtěnou pozornost. Jeden z tisíců – fotogra-
fující turista procházející bezcílně městem... Při snímání pomocí progra-
mu Hipstamatic nastavuji kombinaci virtuálního filmu a objektivu před 
samotným pořízením obrázku. Tady a teď. Žádné dodatečné úpravy v po-
čítači. Postupně zjišťuji, že cesta k fotografii je pro mne stejně důležitá 
jako samotný výsledek. Hipstamatic není jen software pro mobilní foto-
grafy. Je to způsob objevování a niterná konfrontace s okolím, specifický 
pohled na svět. Nekonečné množství možností snímání přináší svobodu 
osobní kreativity.
Pryč jsou doby, kdy fotografovy prsty voněly vývojkou a krví podlité oči 
dávaly ráno tušit, že čas od soumraku do svítání prožil v temné komoře. 
Dnešek je digitální, proto je třeba vyzkoušet a využít nové postupy, které 
nám doba „digital imaging“ přináší.

VĚČNÉ MĚSTO
|Milan Manda, Michal Hejna|

Řím, italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město, je jedním z nejstarších měst Evropy (založen před více než 2700 lety). Po staletí hlavní město 
říše římské, evropské mocnosti starověku. Latina dala základ mnoha jazykům, římské právo se stalo vzorem mnoha právních a politických systémů. 
Tamní dochované památky představují více než dvoutisíciletý vývoj společnosti, umění a architektury navazující na předchozí antické civilizace, jež 
položily základ evropské kultury. Na území Říma leží samostatný stát Vatikán, sídlo hlavy katolické církve.
Řím vznikl spojením několika osad, podle legendy 21. dubna roku 753 př. n. l.; od počátku 7. století př. n. l. mu vládli etruští králové (název Roma je 
snad podle etruského rodu Ruma). Po roce 509 př. n. l. byli králové vyhnáni a vznikla římská republika. Ta do roku 270 př. n. l. postupně zabrala větši-
nu území Apeninského poloostrova a pak obrátila pozornost k zámořským državám. Do 1. století n. l. se zmocnila Španělska, severní Afriky a Řecka. 
Konflikty mezi silnými osobnostmi vedly nakonec k jejímu rozpadu. Nějakou dobu vládl diktátorský Julius Caesar a jeho synovec Octavianus jako první 
římský císař přijal titul Augustus (Vznešený). Za něj se z města, budovaného dosud převážně z cihel, stává reprezentativní střed říše. Staví se veřejné 
budovy, fóra, lázně, cirky a paláce – hlavním stavebním materiálem je mramor. Do Augustovy vlády se datuje i Kristovo narození, a přestože křesťané 
byli až do 4. století pronásledováni, nové náboženství se prosadilo a Řím se stal jeho centrem. V průběhu 3. a 4. století význam Říma jako politické-
ho centra klesá, císařové čím dál více preferují jako svá sídla jiná místa. Své postavení centra západního křesťanství si Řím znovu získal v polovině 
15. století, kdy za papeže Mikuláše V. začala nákladná přestavba města v renesančním duchu. Dalších 200 let ho zkrášlovali největší renesanční 
a barokní umělci. Během sjednocování Itálie v 19. století dobyla italská armáda většinu papežského státu a v roce 1870 i Řím, který se o rok později 
stal hlavním městem sjednocené Itálie. Roku 1929 vznikl Vatikán jako samostatný stát a po druhé světové válce se roku 1946 Itálie stala republikou. 
Od roku 1980 je staré město a Vatikán na seznamu světového dědictví UNESCO.
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Večer na Španělských schodech  © Michal Hejna

Španělské schody  © Milan Manda

Španělské schody od Francesca de Sanctise a Berniniho Barcaccia patří 
mezi obdivované historické památky na náměstí Piazza di Spagna. Byly 
postaveny v letech 1723 až 1726 a v 19. století se staly místem schůzek 
umělců a modelek. Nad schody stojí kostel Trinita dei Monti z počátku 16. 
století. Pocházejí z dob, kdy bylo v Římě populární vlastnit plemeno kokr-
španěl. A právě schody byly častý místem procházek s tímto psím pleme-
nem. Odtud název Španělské schody.
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Pantheon I  © Michal Hejna

Pantheon (z řeckého pan = vše a theoi = 
bohové) je chrám původně zasvěcený všem 
bohům, později katolizovaný a zasvěcený 
Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei 
Martiri). Patří k nejvýznamnějším a nejza-
chovalejším antickým chrámům. Vstup tvo-
ří mohutný portikus se 16 žulovými sloupy 
s korintskými hlavicemi, který je jedinou 
dochovanou částí původní stavby z roku 
27 př. n. l. Sloupy jsou seřazeny do tří řad, 
přičemž v první jich je osm, ve zbývajících 
dvou po čtyřech. Na tympanonu je nápis 
zvěčňující zakladatele chrámu:
M AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT/ M(ar-
cus) Agrippa L(ucii)F(ilius) CO(n)S(ul) TER-
TIVM FECIT (Postavil Marcus Agrippa, syn 
Lucia, potřetí zvolený konzulem).
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Pantheon  © Milan Manda
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Piazza di Piscinula  © Michal Hejna

Via della Posta Vecchia  © Milan Manda

Pítko v jedné z bočních uliček u Piazza Navona. S.P.Q.R. je zkratka latinské-
ho sousloví Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský. 
Symbolizovala dvě složky vlády římské říše. Sousloví vzniklo v období řím-
ské republiky a bylo používáno i za císařství. Zkratka S.P.Q.R. byla pova-
žována za výsostný znak říše a nacházela se mimo jiné na mincích nebo 
na standartách římských legií. Dodnes je součástí erbu Říma. Objevuje se 
také na většině zdejších poklopů kanálů.
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Ponte Fabricio  © Michal HejnaVicolo della Volte  © Milan Manda

Nejstarší most v Římě Ponte Fabricio je stále v původním stavu. Byl posta-
ven v roce 62 př. n. l., rok poté, co se Cicero stal konzulem. Nahradil star-
ší dřevěný most zničený požárem. Stavbou byl pověřen Lucius Fabricius, 
podle kterého dostal i jméno. Od té doby nepřetržitě slouží svému účelu. 
Fabriciův most je dlouhý 62 metrů a široký 5,5 metru. Konstrukci tvoří dva 
oblouky podepřené centrálním pilířem.
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Forum Romanum II  © Michal Hejna

Forum Romanum (Foro Romano) je nej-
starší část Říma. Je obklopeno pahorky 
Palatinem, Kapitolem a Esquilinem a od-
vodňuje ho podzemní kanál Cloaca Ma-
xima. Všechny sloupy, klenuté oblouky 
a arkády pamatují starověký císařský Řím. 
Císařové zde nechávali stavět mramoro-
vé chrámy, nacházel se zde soudní dvůr 
a tržnice. Forum Romanum bylo i nábožen-
ským místem a křesťané zde budovali kos-
tely. Je pamětníkem projevů významných 
řečníků Cicera a Marca Antonia, který zde 
pronášel smuteční řeč po Caesarově za-
vraždění.

Il Teatro Marittimo (Tivoli)
Hadriánova vila je velkolepá stavba z doby 
vlády císaře Publia Aelia Hadriana. Byla 
postavena v letech 118–133 n. l. přibližně 
30 km jihovýchodně od Říma, nedaleko 
řeky Anio. Tivoli (starověký Tibur) býval 
v té době oblíbeným letoviskem bohatých 
Římanů.
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Il Teatro Marittimo (Tivoli)  © Milan Manda
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Vatikánská muzea – interiér  © Michal Hejna Vatikánská muzea – vykládaný stůl  © Milan Manda

Vatikánská muzea v blízkosti baziliky sv. Petra jsou jedním z největších 
komplexů na světě uchovávajících umělecké sbírky. Zabírají 55 tisíc m2 
a nachází se v nich na 10 tisíc sálů a kaplí stavěných od 13. století, v areá-
lu je 20 nádvoří a asi 300 velkých a menších schodišť. Základ tvoří sbírka 
klasických děl, kterou roku 1503 vystavil papež Julius II. Veřejnosti je pří-
stupno 47 tisíc m2 expozic na trasách o délce 7 km. Nachází se zde i světo-
známá Sixtinská kaple.
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Vatikánské zahrady  © Michal Hejna

Vatikán  © Milan Manda

Vatikán (oficiálně Městský stát Vatikán) je suverénní městský stát uvnitř 
Říma tvořený zděnými uzavřenými prostory. Zaujímá rozlohu přibližně 44 
hektarů a má něco kolem 600 občanů. Byl založen roku 1929, na základě 
Lateránských smluv podepsaných kardinálem Pietrem Gasparrim jménem 
Svatého stolce a předsedou vlády Benitem Mussolinim jménem království 
Itálie.
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Na podzim se mi naskytla zajímavá příležitost nafotit reklamní kampaň 
hudebně-divadelního představení pro děti a jejich dospělé na motivy 
„Příběhů jedné kapely“ Ilji Hurníka, v nichž skutečné hudební nástroje 
ožijí a vtáhnou vás do příběhů, které se odehrávají během zkoušky před 
koncertem.
Basa přestane bručet, ladička zjistí, k čemu je dobrá, klarinet vystřízliví, 
harfa to ustojí a možná přijde i dirigent...
Mým úkolem byly fotografie pro reklamní kampaň, která zahrnovala pla-
káty, bannery, elektronické i papírové pozvánky, a následně i dokumen-
tace představení.
Nejprve jsem se seznámil se scénářem a na základě diskuzí s účinkujícími 
jsme se dohodli na vizuálu a dramaturgii fotografování první části zakázky, 
které zahrnovalo průběh zkoušky včetně přepravy nástrojů a propagační 
snímky souboru. Snímky cílící na děti měly být veselé, hravé a barevné. 
Zvolili jsme tedy prostředí podzimního slunečného podvečera v přírodě. 
Spolupráce probíhala ve veselé atmosféře. Herci mi usnadňovali práci 
tím, že již věděli, jak pózovat, a přitom si na společných fotografiích ne-
překážet. Byli uvolnění a spontánní. Počasí nám přálo a pár hodin uteklo 
jako krátká píseň z partitury. Pracoval jsem s dostupným směrovým svět-
lem, v protisvětle jsem si pomáhal modulačním zábleskem v kombinaci 
s rychlými časy závěrky. Výsledkem bylo přes 100 fotografií připravených 
pro grafické zpracování pro účely propagace představení: portréty jed-
notlivých aktérů, akční fotografie z přesunu na zkoušku v přírodě a spo-
lečné fotografie souboru.
Druhou částí zakázky bylo zdokumentování divadelního představení v žiž-
kovské věži. Odehrávalo se v Observatoři, na nejvyšším možném místě 
nad zemí, které je v rámci České republiky pro divadelní představení do-
sažitelné a přizpůsobené. Místo i čas (brzy odpoledne za plného světla), 
zrovna tak i osvětlení scény byly oproti klasickému divadlu atypické. Silné 
sluneční světlo pronikalo do proskleného prostoru všemi směry a mísilo 
se se světlem z několika reflektorů. Prostor mezi jevištěm a hledištěm ne-
byl jasně oddělen. Díky tomu jsem měl možnost pohybovat se prakticky 
po celém obvodu prostoru a pořídit snímky z netradičních úhlů pohledu. 
Pro fotografování divadelní hry jsem zvolil kombinaci rychlého času a do-
stupných světelných zdrojů pro maximální plasticitu snímků. Tam, kde 
bylo potřeba, jsem využil doplňkového blesku.

KDO SE BAVÍ S LADIČKOU ANEB DIVADLO 93 METRŮ NAD ZEMÍ
|Ivan Bumba|
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Během představení vzniklo na 50 fotografií. Při post-
processingu jsem využil dva základní principy: tlume-
né pastelové barvy a černobílé provedení s využitím 
vysokého kontrastu. Tím jsem eliminoval rušící vliv 
barev, aby se divák mohl plně soustředit na výraz.
Pro mne osobně byla práce na kampani radostí, pro-
tože poslech dobré nepodbízivé hudby patří k mým 
zájmům a koníčkům. Tato hra dobře naplňuje motto 
tvůrců „Přijďte se naladit!“, aby se děti a jejich dospělí 
nemuseli bát společně vyrazit na velký koncert. „Ne-
jde o to, aby děti měly o hudbě spoustu informací, 
ale hlavně o to, aby si k ní vytvořily vztah, aby jim ne-
byla nesrozumitelná, cizí a ,vážnáʻ,“ dodává režisérka 
MgA. Zuzana Horáková (Malá). 

Osoby a obsazení
Tvůrčí tým je složen z profesionálních hudebníků, 
divadelníků a pedagogů:

klarinet, král, vypravěč: Jan Horák

harfa: Jana Mandelová

basa: Michal Mandel

flétna, ladička, dirigent: Monika Rohlenová

Grafické zpracování letáku: Martina Marková

Foto © Ivan Bumba
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Únor jsem trávil s Bláňou na cestě kolem světa. Jednou z vysněných za-
stávek byla Francouzská Polynésie, konkrétně ostrovy Tahiti a Moorea. 
Těšili jsme se na krásné moře a teplo. Obojí nám bezezbytku vyšlo. Při-
letěli jsme tam sice v období dešťů, ale i tak bylo nádherně. Sluníčko se 
ze začátku alespoň na chvilku ukázalo každý den a několik posledních 
dnů na nás svítilo od rána do večera. Člověk sice musel počítat s tím, že 
se ráno nebo večer přižene krátká přeháňka, ale obvykle přinesla vítané 
ochlazení.
Hlavní pomůckou se nám tak stal opalovací krém a panthenol – to pokud 
jsme na to první v dostatečné míře zapomněli. Zrádné bylo, že to opalo-

valo i přes mraky. Člověk se tak na verandě vyvalil do lehátka v domnění, 
že je slunce skryté za hradbou mraků, no a probral se s červeným bři-
chem :-). Přišlo nám, že i naše padesátka byla na místní sluneční paprsky 
krátká.
Období dešťů mi trochu komplikovalo fotografické záměry. Měl jsem vy-
myšleno několik nočních záběrů, ale s každým večerem se spolehlivě při-
hnaly mraky a bylo po focení. Trochu štěstí se na mne usmálo až poslední 
noc, kdy se v mracích udělaly aspoň na hodinu sem tam díry a mohl jsem 
improvizovat, protože samozřejmě díry byly převážně na opačné straně, 
než jsem je potřeboval. I tak byl ale pohled na oblohu impozantní. Chvil-

ku mi trvalo, než jsem se zorien-
toval. Přece jen souhvězdí Orion 
skoro nad hlavou u nás nemá-
me. Krásný byl pohled i na jižní 
stranu, kde se Velký Magellanův 
oblak dotýkal vrcholků okolních 
kopců a Mléčná dráha zářila mezi 
mraky jak třpytivá hvězdná ces-
ta. Do toho k člověku doléhalo 
dunivé hučení Tichého oceánu 
a neznámé zvuky z okolních vod. 
Přemýšlel jsem o těch opravdo-
vých cestovatelích, kteří se vyda-
li do neznáma a pro něž hvězdy, 
které já sledoval z pohodlí terasy 
bungalovu, znamenaly otázku 
bytí či nebytí. O důvěře, kterou 
vkládali do svých lodí stejně jako 
my dnes do letadel, že nás bez-
pečně dopraví za naším cílem.
Ostrov Moorea se stal naším do-
movem na sedm krásných dnů. 
Využili jsme je nejen k lenošení, 
ale i k poznávání.

TAHITI A MOOREA
|Petr Pazour|

Svítání  © Petr Pazour
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Asi největší legraci jsme si užili při poznávacím „safari“. Využili 
jsme toho, že se při něm dostaneme i do částí ostrova, které jsou 
normálně nedostupné, jako jedna vyhlídka, dokonce privátní. 
Ráno v 8 hodin na nás čekal průvodce Alex. Proběhlo klasické se-
znamovací kolečko, které se protáhlo o představení příběhu Běty 
a Wolfiho, našich plyšových spolucestovatelů. Pak jsme naskáka-
li na korbu landroveru a vyrazili vyzvednout ještě jednu dvojici 
z Kanady do sousedního resortu. I když se ostrov zdál malinký, 
cesta nám zabrala skoro půl hodiny, protože pobřeží je členité 
a každá větší či menší zátoka se musí objíždět. Měli jsme ale zase 
možnost podívat se na obě strany slavné Cookʼs Bay. Po příjez-
du do sousedního resortu využíváme čekání na spolucestovate-
le k bližšímu seznámení se s Alexem, který mimo všechny své 
aktivity obhospodařuje i nedaleký vlastní ostrov. Po akademické 
čtvrthodince se cestovatele podařilo objevit, byli jsme komplet. 
Hurá za poznáním.
Naše první cesta vedla na vyhlídku, ze které bylo možné obdi-
vovat naši severní část ostrova a zátoku Opunohu. Silnice byla 
dost strmá, landrover měl co dělat se po ní vyšplhat a myslím, že 
za deště nebo mokra to může být velmi dobrodružná část safari. 
Výhled se ale nabízí impozantní. Slunce docela praží, uděláme 
několik snímků, pokocháme se a vyrazíme dál. Rozpálenou vy-
hlídku střídá hustý prales, kterým se prodíráme po cestě ze sytě 
červené hlíny. Jedeme do samého srdce ostrova, kde se nachází 
sopečný kráter, který dal před asi 2 miliony let ostrovu vzniknout 
a dnes je z jeho dna krásný výhled na horu Mouaroa a Atiati. Je 
to zvláštní pocit stát v místě, které před mnoha miliony let vrha-
lo tuny hmoty z nitra Země na její povrch. Od Alexe dostáváme 
na této zastávce hutný exkurz do historie celé Francouzské Poly-
nésie. Po hodině dějepisu nasedáme opět na korbu a vydáváme 
se na nejhezčí vyhlídku ostrova, která má vskutku místní název 
– Belvedér. Výhled nabízí úžasný. Ve středu scény se tyčí hora Ro-
tui, která má po obou stranách hluboce zaříznuté zátoky. Vpra-
vo je Cookova a vlevo zátoka Opunohu. Chvilku přemýšlím nad 
tím, jakou kompozici zvolit. Nakonec využívám i šedý filtr, který 
prodlouží expozici až na jednu minutu. Mraky, které se valí přes 
vrchol hory Rotui, dodají scéně na dynamičnosti a já tuším, že se 
mi možná povedla docela pěkná fotka. To se již ale na vyhlídku 
hrnula skupina asi 20 čtyřkolek, takže byl nejvyšší čas Belvedér 

Tančící oblaka  © Petr Pazour
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opustit a navštívit část, která se věnuje historii osídlení. Alex nám tu dal 
i kurz astronomie, kdy popisoval, jaké hlavní hvězdy a souhvězdí používali 
místní pro navigaci, aby nakonec uprostřed nekonečného Tichého oceá-
nu našli ráj. Další cesta nás vedla vnitrozemím, které bylo místy docela 
hustě osídlené, takže je vidět, že ne všichni z necelých 16 tisíc obyvatel 
žijí pouze u pobřeží. Navštívili jsme i malou farmu s nabídkou místních 
dobrot k ochutnání i zakoupení a nezbytný obchod se suvenýry, kde jsme 
si místo kravin koupili dobře vychlazené místní pivo a bylo nám pěkně. 
Alex nás zase postupně rozvezl a při loučení s námi měl hlavní starost, 
jestli se akce líbila Bětě s Wolfim a že musí doma povyprávět, koho to 
dneska měl na safari :-). I nám se to moc líbilo a pokud tu někdy budete, 
ptejte se po safari s Alexem.

Těšil jsem se, že budu popisovat i naše kulinářské zážitky. Nutno ale při-
znat, že ty pro mne byly trochu zklamáním. Je znát, že resorty jsou na-
staveny na určitou klientelu, a tak nás omezená nabídka místních jídel 
zklamala. Pokud člověk šel na večeři, mohl si dát lososa, steak, kuřecí 
prso na grilu atd. Prostě taková klasika. Samozřejmě, že aranžmá je při-
způsobeno místním podmínkám, ale jinak je to jídlo, které si dáte i u nás. 
Ale naštěstí se každý večer nabízelo i menu, které většinou skrývalo i na-
bídku plus minus místního pokrmu, nebo nějaké překvapení. Bláňa tak 
otestovala několik ryb. Asi nejbáječnější byla skvěle připravená parrot 
fish, které přisoudila to nej, co tu měla. Musím uznat, že chutnala i mně 
:-). V jednom menu Bláňa objevila předkrm, který se zase stal mým nej, 
co jsem tu měl. Byl to tuňák marinovaný v kokosovém mléce s limetkou 

a podávaný ve vydlabaném 
kokosovém ořechu s kous-
ky čerstvého salátu. Hotový 
koncert. Musel jsem se hod-
ně držet, abych to Bláně celé 
nezbaštil. Smutnil jsem si, že 
to bylo v nabídce menu jen 
pro ten večer. Ale má touha 
měla být vyslyšena, protože 
o pár dnů později byl tento 
předkrm v bufetové nabíd-
ce slavnostní večeře. A opět 
úžasný. Zkusili jsme i nějaká 
vína, ale moc nám nechutna-
la, a tak jsme přešli na místní 
pivo Hinano, které je pře-
kvapivě dobré. Má jedinou 
nevýhodu, že se podává 
po třetinkách a není úplně 
snadné přesvědčit obsluhu, 
že jich člověk vypije víc než 
jedno :-).

Tanečnice  © Petr Pazour
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Když nám při příjezdu paní na recepci vychvalovala náš domeček 
číslo 418, bral jsem to jako klasické reklamní povídání, které říká 
všem klientům každého příbytku. Po tom týdnu jsem jí ale musel 
dát za pravdu. Jako hlavní výhodu zmiňovala, že náš domeček je 
umístěn z jedné strany na okraji korálového útesu a druhá část 
je již nad hloubkou, která rychle padá až do dvaceti metrů. Moc 
jsem tomu nevěnoval pozornost, ale až po čase jsme zjistili, ja-
kou to má výhodu. Jednak bylo, až na první dva dny, vidět do těch 
dvaceti metrů, a jednak jsme byli na trase místních mořských 
obyvatel plujících kolem ostrova. Každý den nás tak navštěvova-
li žraloci, kteří to tu obeplouvali s železnou pravidelností. Viděli 
jsme rejnoka i karetu obrovskou, která se u nás několikrát vynořila 
a předváděla se tak dlouho, že i nepřipravený fotograf byl schopen 
rozjet natáčení a pořídit si nezapomenutelnou vzpomínku. Stejně 
tak nás dvakrát budili delfíni, kteří zdrhli ze zátoky kapitána Cooka, 
kde je nabízejí jako hlavní atrakci, a tak je po čase pronásledovala 
smečka lodí plná lačných turistů. O nepřeberných barevných ryb-
kách na „našem“ korálovém útesu ani nemluvě. Byla to úžasná 
podívaná, na kterou by se člověk vydržel dívat hodiny a hodiny.
Ostatně čas tu pocitově ubíhal svým tempem a po pár dnech už 
člověk nevěděl, jestli je úterý či čtvrtek. Nebylo to důležité. Sta-
čilo se těšit z drobných radostí, jako třeba z pokroků postupně 
ožívajícího „géčka“ (Canon G11), které se nám povedlo utopit při 
dobrodružné plavbě na kajaku. Stejně tak z hojících se drobných 
ran na nohách, které jsme si při té příležitosti pořídili. Nebo z po-
těšení, když nás každý večer po příchodu z večeře čekalo na posteli 
překvapení v podobě čerstvé květiny Tiare a knížečky s novým pří-
během z historie ostrova Moorea.
Člověk si také uvědomí, jak rychle si zvykne na věci, které mu bu-
dou chybět. Pro mě je to vůně moře a dunivá kulisa vln Tichého 
oceánu, která mne probouzela i ukládala do snů. Do snů, které se 
mohou splnit. Nikdy by mne nenapadlo, když jsem jako kluk hltal 
knížky o dobrodružných výpravách mořeplavců kolem světa, že se 
na Tahiti někdy podívám. Každý den jsem se proto musel štípnout, 
že se mi to nezdá…

Hvězdy nad Mooreou  © Petr Pazour
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Domečky nad lagunou  © Petr Pazour
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Hora Rotui  © Petr Pazour
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Podzimní fotografování je v našich zeměpisných šířkách spojeno přede-
vším s barevným listím na všechny způsoby. O svátečním víkendu na kon-
ci října jsme s dětmi pobývali u rodičů pár desítek kilometrů za Plzní. 
Rozhodl jsem se, že zkusím prozkoumat Americkou zahradu v blízkých 
Chudenicích, o které jsem několikrát slyšel, ale na podzim  nenavštívil. 

Zahrada je ukrytá v lese asi 2 km od Chudenic v oblasti mezi Domažlice-
mi a Klatovy. Místo má bohatou historii spojenou s rodem Černínů, ale 
poměrně zchátralý zámek Lázeň a další budovy dávají tušit, že lepší časy 
má místo za sebou (a doufejme i před sebou). U zámku se nachází parko-
viště, které bylo na konci října krásně zapadané velkými listy mohutných 
javorů.

Od parkoviště vede lesem několik cest k arboretu Americká zahrada, kde 
se nacházejí nejzajímavější stromy, například obrovská douglaska tisolis-
tá, 35 metrů vysoký strom, který zde byl zasazen v roce 1842. 

Cesty vedou smíšeným lesem, s javory a běžnými 
jehličnany. Počasí mi nepřálo, ale překvapilo mě, 
že i v zamračeném počasí, které každou chvíli hro-
zilo deštěm, jsem potkával řadu návštěvníků, dvo-
jice či rodiny s dětmi. 

Po pár stech metrech jsem vstoupil do arboreta, 
a ačkoliv mě doma čekal za hodinu oběd, zdržel 
jsem se nakonec víc než dvě hodiny a nechal se 
unášet pohledy na stromy a keře a experimento-
val s různými fotografickými přístupy. Fascinovaly 
mě neznámé druhy stromů a keřů, např. liliovník 
tulipánokvětý s květy ve tvaru (jak již název napo-
vídá) tulipánu, řada různých druhů dubů s „dubo-
vými“ a přece trochu jinými listy, úžasná červená 
na spadaných listech jakéhosi javoru a nakonec, 
v kapkách přicházejícího deště, i květy brslenu 
s nádhernou kombinací růžovočervené a oranžo-
vé barvy a světle zelenými listy. Kromě ilustrací to-
hoto textu odkazuji také na své PF (poznáte, která 
rostlina to je?).

Informace o Americké zahradě viz např.:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Americká_zahrada. 
Zahrada je přístupná kdykoli a zdarma.

Foto © Aleš Zídek

VYCHÁZKA DO AMERICKÉ ZAHRADY
|Aleš Zídek|
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Trať Tanvald–Harrachov byla vybudována již v roce 1902. 
Mezi Tanvaldem a Kořenovem je na sedmikilometrové 
vzdálenosti převýšení 235 m. Aby tehdejší technika takové 
převýšení zvládla, byly zde zbudovány tři ozubnicové úseky 
(odtud též název Zubačka). V těchto místech zapadala ozu-
bená kola lokomotiv do zubů pásové ozubnice, a lokomoti-
va tak zvládala převýšení v té době jinak nepřekonatelné. 
Současné lokomotivy mají jiné technické možnosti a dokáží 
extrémní stoupání a klesání zvládnout vlastními silami.

Trati, která byla v roce 1992 prohlášena kulturní a technic-
kou památkou, hrozilo o pět let později zrušení. Naštěstí 
řada obyvatel i obcí v okolí protestovala a jedinou ozubnico-
vou železnici v České republice se podařilo zachovat. V roce 
2010 byla trať prodloužena z Harrachova do polské Szklarské 
Poręby (do Polska také původně vedla), a tím se její atrakti-
va zvýšila. Při různých příležitostech, svátcích a výročích, se 
tu konají nostalgické jízdy, při kterých se na trať vracejí sta-
ré ozubnicové lokomotivy. Jízda romantickou krajinou láká 
spoustu návštěvníků. Trať vede několika tunely, nejkrásnější 
je ale jízda po kamenném mostě přes Jizeru. A úplně nejhez-
čí je, když na trať vyrazí „pára“.

Centrem veškerých oslav bývá nádraží v Kořenově. Protože 
máme chalupu v Horním Polubném a na nádraží to máme 
tak čtvrthodinku chůze, jsme-li na chalupě a na nádraží při-
jíždí parní vlak, neodoláme a vyrazíme fotografovat...

JIZERSKÁ ZUBAČKA
|červenec/srpen|Ivanka a Jaromír Čištínovi|

A jedeme!  © Jaromír Čištín
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Na trati  © Ivanka Čištínová



126

Když jezdila pára I  © Ivanka Čištínová
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Nostalgie II  © Jaromír Čištín
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PF 2014 ANEB ROZLOUČENÍ S ROKEM 2013
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SEZNAM AKTIVNÍCH ČLENŮ FOTOKLUBU ČERNÁ SLUNEČNICE

Navšti vte nás na adrese: www.cernaslunecnice.cz

Děkujeme rodinám a přátelům za tolerantní přístup k našemu počínání.

Ilona Cíchová
ilona_c@seznam.cz
www.ilonacichova.estranky.cz

Ivanka Čiští nová
ivacisti n@seznam.cz
www.fotografi e-foto-fotky.cz

Pavlína Klazarová
p7k@seznam.cz

Spící členové:

Petra Lončáková (Kamenická)
petra.kam@atlas.cz
www.atelier-petra.cz

Josef Lončák
loncak@seznam.cz

Ivan Bumba
ivan.bumba@gmail.com
www.ivanbumba.cz

Jaromír Čiští n
jcis@seznam.cz
www.jaromir.cisti n.cz

Michal Hejna
hejna.michal@gmail.com
www.michalhejna.cz

Marti n Klika
marti n.klika@gmail.com
www.marti nklika.com

Miloslav Kokeš
miloslavkokes@seznam.cz
www.fotokokes.cz

Milan Manda
milanmanda748@gmail.com

Petr Pazour
petr.pazour@gmail.com
www.petrpazour.cz

Michal Pekárek
peckycup@gmail.com

Aleš Zídek
aleszidek@seznam.cz
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ČLENOVÉ FOTOKLUBU REPREZENTUJÍ

Ocenění:

Fotoklub Černá slunečnice, 1. místo v kategorii fotoklubů 
za kolekci Moje cesta do práce/Mé všední ráno,
33. ročník Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 2013, Svitavy

Ivanka Čištínová, zlatá medaile 
za fotografii Trees III,
Trierenberg Super Circuit 2013, Rakousko

Michal Hejna, 1. místo 
za sérii fotografií cyklu Tak to bylo,
soutěž Můj černobílý svět, časopis FOTO

Výstavy:

Smart Gallery + BéFoto, Praha –   Tajemství České krajiny, Ivanka a Jaromír Čištínovi, duben 2013

Galerie na Gruntu, Lukov –   repríza výstavy Genius Lucis, Ivan Bumba a Michal Hejna, červen 2013

Smart Gallery,  Hotel Sněžka, Špindlerův Mlýn –   repríza výstavy Tajemství České krajiny, Ivanka a Jaromír Čištínovi, červen 2013

Školicí a kulturní centrum InGarden, Praha –   Skryté cesty, fotoklub Černá slunečnice, září 2013
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