FotoFlegmatici Sedlčany
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.

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. Pravidelně se úspěšně zúčastňuje
soutěží v časopise Photolife, jeho nejlepším
umístěním bylo 2. místo.

Dragoun Milan

*1973

Fotografovat začínal někdy 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.Vzhledem
k tomu, že se fotit stále učí, nemá vyhraněné
žádné téma.

Havlová Zuzana

*1977

Od února 2008 vlastní digitální zrcadlovku
Nikon, předtím fotila digitálním kompaktem.
Věnuje se tématům makro, detail, portrét a
pohyb.

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 na společné výstavě v Městském
muzeu v Sedlčanech.

Novotný Kamil

*1975

Je zapáleným vyznavačem digitální technologie,
takže jeho fotoaparátem je samozřejmě digitální
zrcadlovka Nikon. Fotografováním se zabývá od
roku 2003 a jeho nejčastějším námětem jsou lidé
a reportáž. V loňském roce vystavoval svatební
fotografie na společné výstavě V Městské
knihovně v Sedlčanech.

Pejšová Kristýna

*1992

Fotografování se stalo její zálibou v roce
2007. Zajímá jí téma makro a lidé.
Používá k tomu digitální zrcadlovku Nikon.

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. Jednu fotografii mu zveřejnili
v časopise Fotografie.

Valsová Lucie

*1979

Vážněji fotí od března 2008 a to digitální
zrcadlovkou Nikon. Oblíbeným námětem
je makro a detail, ale nebrání se žádným
dalším zajímavým tématům.

Vitula Radim

*1983

Fotografování se začal věnovat v roce 2001.
Svým fotoaparátem Nikon zachycuje nejraději
krajinu. V loňském roce se zúčastnil soutěže
vyhlášené obcí Dublovice, ve které obsadil
1. místo ve své kategorii.

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.

FFS - FotoFlegmatici Sedlčany

Vše vzniklo nápadem Blanky Tauberové a
Ladislava Havla dát dohromady partu
fotografů a znovu tak obnovit fotoklub
v Sedlčanech.
V říjnu 2007 začalo „Setkávání nad
fotografiemi“, od kterého už byl jen
krůček k fotografickému kurzu vedeným
Kamilem Novotným a následně k Fotoškoličce,
kterou vyučoval Ladislav Havel.
Vytvořila se parta fotografů, zkušených i
začínajících, kteří založili fotoklub
FotoFlegmatici Sedlčany.
Podnikli několik fotovýletů – k řece Vydře
na Šumavu, do Českého ráje, k Černohorskému
potoku v Krkonoších.
A přišel další nápad, zúčastnit se soutěže
„Mapový okruh Blatenská růže“. Momentálně je
tedy hlavní aktivitou FotoFlegmatiků hodnocení
kolekcí ostatních fotoklubů z Blatenské růže.
Vedle toho samozřejmě stále fotí a fotí.
Myslíte, že obstojí FotoFlegmatici v soutěži?
Posuďte sami…

