FotoFlegmatici Sedlčany - FFS
Brzák Jan

*1981

S fotografováním začal v roce 2001. Používá
digitální zrcadlovku Nikon. Nejčastěji se
zaměřuje na reportáž a krajinu.
Uspořádal 3 společné a 1 autorskou výstavu,
zúčastnil se loňské výstavy FFS.

Dlouhý Milan

*1973

Od roku 2002 se věnuje krajinářské fotografii.
Fotí jak zrcadlovkou Canon na film, tak
digitální zrcadlovkou Canon.
Měl již 2 společné výstavy, v loňském roce
přibyla 1 autorská a 1 společná s FFS.
Za svůj největší úspěch považuje přes
50 otištěných fotografií v časopise Photolife,
z nichž jedna vyhrála 2. místo v kategorii
„Krajina“.
Dragoun Milan

*1973

Fotografovat začal v učňovských letech.
Poslední dobou fotil digitálním kompaktem,
v prosinci 2008 si pořídil digitální zrcadlovku
Nikon. Fotografování většinou bral jako
rekreační záležitost, vážnější práce s fotkou
ho začala zajímat se vznikem fotoklubu.
Nejraději fotí krajinu.
Výstavy FotoFlegmatiků se účastní podruhé.

Fouček Radek

*1985

První zájem o fotografii přišel kolem jeho
patnácti let, kdy začínal fotit s digitální
technikou. V současné době používá zrcadlovku
Nikon D300. Nejvíce ho láká reportážní
fotografie a objevování nejrůznějších detailů.
Má také slabost pro přírodu, ovšem
fotografování zvěře mu jednoznačně nejde.. 
(autorova slova).
FotoFlegmatikem se stal v loňském roce, tato
výstava je jeho první.

Havlová Zuzana

*1977

Nadšení pro fotografii v sobě objevila
s prvními pokusy zachytit digitálním kompaktem
momenty života svých dětí.
Od února 2008 fotí digitální zrcadlovkou Nikon.
Věnuje se tématům detail, portrét a reportáž.
Její první výstavou byla loňská společná
výstava fotoklubu.

Hlaváčková Šárka

*1988

Téma, kterým se nejraději ve fotografii
zabývá, jsou lidé, ale zláká jí jakékoliv
zajímavé téma. Fotografuje od roku 2005
a používá jak zrcadlovku Canon na film, tak
digitální zrcadlovku Canon.
Své fotografie prezentovala v roce 2008 na
společné výstavě v Městském muzeu v Sedlčanech
a v loňském roce v Městské knihovně na výstavě
FFS.

Novotný Kamil

*1975

Fotografováním se zabývá od roku 2001, jeho
nejčastějším námětem jsou lidé a reportáž.
Fotografuje digitální zrcadlovkou Nikon.
Profesionálně se věnuje svatební fotografii.
Lektoruje fotografické kurzy, např. pro
NikonClub.CZ nebo Městskou knihovnu v
Sedlčanech.
V roce 2008 vystavoval svatební fotografie na
společné výstavě V Městské knihovně a v roce
2009 na společné výstavě s FotoFlegmatiky.
Šimek Zdeněk

*1938

Fotografování se věnuje od roku 1963.
Momentálně používá Nikon D200. Nejraději fotí
krajinné detaily, případně reportáž.
Na svém kontě má 2 vlastní a 2 společné
výstavy. Na loňské výstavě FotoFlegmatiků
vyhrál soutěž o nejlepší fotografii ze 124
vystavených. Úspěchem je také zveřejnění jedné
jeho fotografie v časopise Fotografie Magazín.

Šimková Milena

*1942

Fotografuje od svých 20ti let, ovšem s dlouhými
přestávkami. Momentálně používá fotoaparát
FinePix S 5800 na zachycení malých i velkých
zajímavostí.
Letošní výstava s fotoklubem je její premiéra.

Tauber Jindřich

*1960

Fotografovat začínal, podle vlastních slov,
třikrát – v roce 1975, 1983 a 2008.
Používá několik fotoaparátů, např. Zenit E,
Konica-Minolta Z-20 nebo Nikon D40.
Nejraději má snímky lidí, zvířat a přírody.
Letos vystavuje s fotoklubem poprvé.

Valsová Lucie

*1979

Fotografování ji vždy bavilo, ale více se svému
koníčku začala věnovat po absolvování
Fotoškoličky a fotografických kurzů, které
proběhly v Městské knihovně. V březnu 2008 si
pořídila digitální zrcadlovku Nikon.
Oblíbeným námětem jsou zvířata, makro a detail.
Výstavy FotoFlegmatiků se účastní podruhé.
Vlachová Květa

*1950

První pokusy přišly před více jak třiceti lety,
kdy fotila rodinné snímky jednookou zrcadlovkou
Zenit E na kinofilm. Dnes používá digitální
zrcadlovku Nikon D40 a Canon 450D.
Nejraději má reportážní fotografie. Pracuje
a fotografuje pro Městskou knihovnu
v Sedlčanech.Tato výstava je její první
společná s FotoFlegmatiky.

Vrtiška Pavel

*1988

Talent na fotografování v sobě objevil v
roce 2004. Fotografuje digitální zrcadlovkou
Nikon. Své náměty hledá nejraději v přírodě.
Od jara 2008 fotí pro internetovou redakci
HC Slavia Praha.
Mezi jeho největší úspěchy patří 2. místo
ve Fotoakademii r.07/08, 1. místo v soutěži
Fotograf roku junior 2007 v kategorii
Makrosvět a celkové 4.- 6. místo v soutěži
Fotograf roku junior 2007.
Loňské výstavy FotoFlegmatiků se také účastnil.

