
Aleš Bobek
Zájem o  přírodu a  o  fotografování 
se u  mne probudil v  dětství, když 
táta dokumentoval naše výlety 
do Českého ráje nebo i do vzdále-
nějších míst naší republiky a  pak 
doma v zatemněné koupelně fotky 
vyvolával. Začal jsem chodit do  fo-
tokroužku do Domu dětí a mládeže, 

kde jsem si sám vyvolávání fotografií vyzkoušel. Záhy mě 
velmi ovlivnilo setkání s  fotografem Miloslavem Kalíkem, 
promítal nám své diapozitivy a vyprávěl, jak která fotografie 
vznikala, jak dlouho čekal na ten který obraz, z jakého množ-
ství pokusů vybíral ten pravý. Tak se patrně zrodil můj zájem 
o  fotografování krajiny, zachycení nálady a  pocitů, které 
ve mně procházka přírodou vyvolává.
Protože jsem se pak sám aktivně věnoval atletice, začal jsem 
fotit sportovní výkony. Ty fotím i dnes, ale už to není jen 
atletika, mou zálibou se kromě cestování stalo horolezectví 
a vysokohorská turistika, což se odráží v tématech, která svý-
mi objektivy zachycuji.

I  became interested in nature and photography as a  child 
when my father documented our trips to the Bohemian Para-
dise or to more distant places in our republic and then devel-
oped the pictures at home in a darkened bathroom. I started 
attending a photography club at the children’s centre where 
I  also tried developing my own photography. I  was soon 
greatly influenced by a meeting with Mr. Miloslav Kalík, who 
showed us his slides and explained how each photograph 
came to be, how long he waited for each photograph and 
how many attempts he had chosen the final version from. 
This is probably how my interest in landscape photography 
and in capturing the moods and feelings, which a walk in 
nature evokes in me, arose.
Given that I used to actively do athletics, I also started pho-
tographing sports events. I still photograph them today, but 
not only athletics. My hobbies now include travelling, moun-
tain climbing and mountain hiking and this is reflected in the 
themes which my lens captures.

Zbyněk Cincibus
Jsem jablonecký rodák a žiji v tomto 
krásném městě dodnes. První kon-
takty s fotografií jsem zažil jako vět-
šina z amatérských fotografů – s ot-
cem, když jsem zavřen v  koupelně 
objevoval kouzlo světla. Další život 
(vojna, zajištění mých tří synů) mě 
odvedl od  tohoto koníčka. Zdraví 

mě po roce 2000 zradilo, a tak jsem místo pracovního zá-
přahu hledal něco, co by mne donutilo více se pohybovat 
venku a  snad i nějakou radost přineslo. A  to mi digitální 
fotografie, nejdříve malým kompaktem a později zrcadlov-
kou, dala mírou vrchovatou.
Fotím všechno, co mě zaujme, ovšem vítězí příroda, digitální 
hrátky a reportáže z kulturních akcí. Dnes vyplňuje fotografo-
vání můj život. Rád bych za to poděkoval webovým galeriím 
IDIFu, PhotoExtractu a jabloneckému Fotoklubu Balvan, kte-
rý jsem spoluzakládal a prvních šest let vedl.
Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových je jistě nejen 
pro mne velmi inspirujícím námětem, a tak jsem uvítal výzvu 
zúčastnit se jako spoluautor této výstavy.

I am a native of Jablonec and I still live in this beautiful town 
today. Like most amateur photographers, I experienced my 
first contact with photography with my father when I dis-
covered the magic of light, while enclosed in a  darkened 
bathroom. My later life (military service, looking after my 
three sons) subsequently took me away from this hobby. My 
health failed me in 2000 and so I was looking for some out-
side work which would force me to be more active outside 
and would even bring me some pleasure. And that something 

was digital photography, initially with small compact camera 
and later with an SLR.
I photograph everything which interests me, in particular na-
ture, digital puns and reportages from cultural events. Now-
adays, photography fills my life. I would like to thank the 
IDIF and PhotoExtract web galleries and Jablonec’ Balvan 
Photography Club, of which I  am a  co-founder and which 
I led for its first six years.
The Jana and Josef V. Scheybal Nature Trail is certainly an in-
spirational place for me and so I welcomed the opportunity 
to participate in this exhibition as an co-author.

Vladimíra Dvořáková
Focení je pro mě úlet do jiného svě-
ta. Světa, kde nalézám klid, poznání 
a také sama sebe. 
Moje současná tvorba není vyhraze-
na jen jednomu tématu. Opět jsem 
na tom jako na začátku. Fotím stále 
a vše, co mne jakýmkoliv způsobem 
zaujme. Krajinu, která mne fascinuje 

svými proměnami v jakoukoliv denní či roční dobu. Architek-
turu se svými zajímavými detaily a roky nabytou trpělivostí 
postát nehnutě na  stejném místě. Zákoutí, která ve mně 
vyvolávají moji přirozenou zvědavost. Zajímavé a neopako-
vatelné momenty ze života lidí. Zvířata a především makro 
snímky, poskytující nám vidět to, co je na první pohled pro 
lidské oči neviditelné. 
Dovolím si citovat svého kamaráda, jabloneckého malíře Vác-
lava Kocuma, který mi před nějakou dobou na dotaz, jak se 
mu daří, odpověděl: „Dobře, opět jsem začal žasnout!“ Ano, 
zapomněli jsme umět žasnout jako malé děti, žasnout nad 
zdánlivě obyčejnými věcmi, které nám vinou této hektické 
doby unikají a protékají mezi prsty. 
Nafocení jednotlivých zastavení Naučné stezky Jany a Josefa 
V. Scheybalových bylo pro mne výzvou, poučením i potěšením 
zároveň. Jezdím do toho malebného kraje, který si manželé 
Scheybalovi tolik oblíbili, jako do svého druhého domova. Pod 
Drábovnou, s výhledy na Frýdštejn, Krkonoše a Suché skály, 
trávím většinu svého volného času.
Vydejme se společně po stopách manželů Scheybalových, po-
znávejme a obdivujme historické i přírodní krásy v blízkém 
i vzdálenějším okolí Jablonce nad Nisou.

For me, photography is like a trip to another world. A world 
where I can find peace, understanding and myself. 
My current work is not limited to a single topic. I feel like 
I am at the beginning again. I am always taking photo-
graphs and I  photograph everything which interests me 
in some way. A landscape which fascinates me due to its 
transformations at any time of day or year. Architecture 
with its interesting details and its years of patience as 
it has stood unmoving in the same place. Nooks which 
evoke my natural curiosity. Interesting and unrepeatable 
moments in people’s lives. Animals and in particular mac-
ro photographs which enable us to see things which are 
not visible with our eyes at first glance. 
I would quote my friend, the Jablonec painter Václav Kocum, 
who answered me thus when I asked him a while ago how 
he was: “Good, I have started to be amazed again!“ Yes, 
we have forgotten how we were able to be amazed as 
little children, to be amazed by apparently common things 
which now escape us and pass through our fingers due to 
this hectic age. 
Photographing the individual stations on the Jana and Jo-
sef V. Scheybal Nature Trail was a challenge, an education 
and a joy for me at the same time. The countryside, which 
the Scheybals loved so much, is like a second home to me. 
I spend most of my free time under Drábovna, with view of 
Frýdštejn, the Giant Mountains and Suché skály.
Let us therefore set off together in the footsteps of the 
Scheybals and get to know and admire the historical and 
natural beauty of the environs of Jablonec nad Nisou. 

Václav Novotný
Fotokrédo: Jakékoli umělecké dílo 
musí diváka nebo posluchače co nej-
více oslovit, a tak musí autor do díla 
vložit něco svého. Proto vytváří často 
„fotografické obrazy“.
Narodil jsem se v roce 1967 v Jab-
lonci nad Nisou, kde bydlím dosud. 
O fotografování jsem se zajímal již 

odmalička a v začátcích mne provázel můj první fotoapa-
rát Smena. Blíž k fotografování jsem se dostal „mokrou“ 
cestou a naučil se základním fotografickým dovednostem. 
Prošel jsem si i přibližně šestiletým obdobím natáčení vi-
deosnímků kamerou Sharp, ale nakonec jsem propadl fo-
tografii. V roce 2004 jsem získal digitální 2Mpx kompakt 
Kodak cx 4200 a ocitl se za branou světa digitální fotogra-
fie. Po dvou letech jsem si pořídil špičkový ultrazoomový 
digitální fotoaparát Panasonic FZ-50 a  ten mne doslova 
vcucnul do  tajů pokročilejších a  profesionálních fotogra-
fických technik. Přes Canon 450D a Panasonic DMC-GF1 
jsem se dostal až k Nikonu D7000 a D7100 s příslušen-
stvím a už snad vím, o čem fotografie je.

I was born in Jablonec nad Nisou in 1967, where I still live 
today. I began to be interested in photography as a child. My 
first camera, a Smena, accompanied me through my begin-
nings. I was “thrown in at the deep end” and as such learnt 
all the basic photography skills. I also underwent an almost 
six-year period of filming video clips with a Sharp camera, 
but in the end I succumbed to the call of photography. In 
2004, I  acquired a Kodak cx 4200 2Mpx compact digital 
camera and I  found that I had passed through the gate-
way into the world of digital photography. After two years 
I purchased a cutting edge Panasonic FZ-50 ultra-zoom dig-
ital camera and that literally drew me into the mysteries of 
advanced and professional photographic techniques. I pro-
gressed through a Canon 450D and a Panasonic DMC-GF1 
until I reached a Nikon D7000 and D7100 with accessories 
and I now know what photography is about. 
My photographic credo: Any work of art must somehow ad-
dress the viewer or the listener as much as possible and its 
author must therefore imbue it with something of himself. 
That is why I often create “photographic paintings”.

Hana Palečková
Fotografuji od  roku 2001, přičemž 
nejraději se věnuji krajinářské foto-
grafii. Kromě toho mě baví i  foto-
grafování architektury, koncertní 
a  makro fotografie, ale rovněž in-
dustriální a občas i reportážní foto-
grafie. Vystavuji v  České republice 
i v Německu, moje fotografie již byly 

představeny v  Polsku, Itálii, ale i  v  dalekém Jeruzalémě. 
V poslední době se mi daří prosadit i v celorepublikových 
soutěžích, kde jsem získala již několikrát za  sebou 1.–3. 
místo, a to jak v krajinářských tématech, tak i v industriál-
ních. Každoročně vydávám autorské nástěnné A3 kalendáře, 
spolupracuji na vydávání propagačních materiálů. Mé foto-
grafie lze též koupit například v podobě velkoformátových 
fotodesek. Moji tvorbu a další informace o mně si můžete 
prohlédnout na mých webových stránkách

I have been taking photographs since 2001 and I most pre-
fer taking landscape photography. As well as that, I  also 
enjoy photographing architecture, concert and macro pho-
tography, but also industrial and occasionally reportage 
photography. I exhibit in the Czech Republic and Germany, 
but my photographs have also been seen in Poland, Italy 
and distant Jerusalem. Recently, I have also been successful 
in national competitions where I was placed from 1st to 
3rd position several times in a row in both landscape and 
industrial themes. Every year, I publish an A3 calendar and 

I cooperate in the publication of promotional materials. The 
photographs can also be purchased in the form of large 
format posters. You can find further information about me 
and my photographs on my web site. 

Miroslav Vavřín
Motto: To co je důležité, není vidět.
Když se zamýšlím nad tím, proč fo-
tografuji, docházím k zajímavé myš-
lence, kterou si pokládá skoro každý 
z nás. Snažíme se zachytit konkrét-
ní realitu a  převést ji prostřednic-
tvím svého fotoaparátu do konkrét-
ní fotografie. Přistupujeme ke svým 

fotografiím ze svého myšlenkového pole, máme rozdílnou 
fantazii i představivost, ale i vrozené nadání. Základní pod-
mínkou je však zvládnutí fotografické techniky, kterou se 
snažíme uplatnit při přeměně skutečnosti do fotografií. Až 
když začneme svět spatřovat jinak než jako neměnnou re-
alitu a začneme vnímat více tvary, linie, barvu, světlo, at-
mosféru dané situace, hledat ten nejvhodnější úhel záběru 
a jednotlivé prvky ukládat do určitých kompozičních útvarů, 
pak teprve začíná naše fotografické vidění. 
Tato přeměna probíhá u každého z nás jinak, jiným způso-
bem. Každý předkládá divákovi svůj vlastní pohled na dané 
téma. Jde o stálý vnitřní boj a hledání fotografického vidění. 
Přeji Vám pohodu a dobré světlo.
 
Motto: “The important things cannot be seen.”
When I think about why I take photographs, I am confront-
ed with an interesting idea which applies to almost all of us. 
I try to capture a specific reality and to transfer it to a specif-
ic photograph via my camera. We approach our photography 
from our own points of view, we have different imaginations 
and ideas, including our inborn talent. The basic condition is, 
however, the ability to handle the photographic technology 
which we endeavour to use when transforming reality into 
our photographs. If we begin to perceive the world as more 
than just an unchanging reality and we start to perceive 
more shapes, lines, colours, light and the atmosphere of the 
given situation and to look for the best angle for the shot 
and we start to place the individual components in certain 
compositional groupings, that is when our photographic vi-
sion begins. 
This transformation takes place differently in each of us, in 
the different way which each of us presents to the viewer as 
our own vision. It is a constant internal struggle and search 
to see photographically. 
I wish you contentment and good light.
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