
Již 4. ročník fotografi cké soutěže Milujeme Jihla-
vu se otevřel od 1. června. Na webu www.miluje-
mejihlavu.cz si každý může prohlédnout a hodno-
tit soutěžní fotografi e s tématem Jihlavy, anebo se 
i soutěže zúčastnit. Stačí poslat nápaditý, kvalitní 
snímek. 

Uzávěrka soutěže je 21. září. Poté budou foto-
grafi e posouzeny odbornou komisí a cca. třicet 

nejlepších fotografi í bude vystaveno ve velkém 
formátu na Masarykově náměstí v Jihlavě od 7. 
října do 10. listopadu.

V předchozích třech ročnících se do soutěže za-
pojily stovky fotografů. Některé úspěšné fotogra-
fy, fi nalisty předchozích ročníků, bychom vám 
rádi představili formou jejich snímků a malého 
fotografi ckého životopisu.  -lm-
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Nový ročník fotosoutěže Milujeme Jihlavu

Otázka JN: Vážně fotit jste začal až s nástupem 
digitalizace. Proč? 

David Macháček: Nadchlo mě, jak může být po-
řizování obrázkových zápisků příjemné a pohodlné, 
od okamžiku focení až po rychlé uložení na vzdále-
ný server. Člověka s tak jednoduchým přístrojem 
nic nerozptyluje, může se soustředit jen na samot-
ný obraz. Není potřeba přemýšlet nad tím, jaký ob-
jektiv nasadit a jakou volit expozici. 

�  �  �
Svou první fotografi i pořídil David Macháček 

(1970) v létě 1978 na letním táboře v Lanžově. 
Bylo mu osm let a na svitkový fi lm vyfotil fotoa-
parátem Pionýr chatku, ve které na táboře bydlel. 
Pak si dal David Macháček na čtvrt století pauzu a 
k fotografování se vrátil až v době, kdy začal v kapse 
nosit svůj první mobilní telefon s fotoaparátem.

Svůj fotodeník si založil 1. ledna 2014 a od té doby 
pořizuje každý den jednu fotografi i, kterou se snaží 
vystihnout co nejvýstižněji to, co ten den prožil. 

Převažujícím tématem jeho deníkových snímků je 
architektura. Svou zálibu v portrétování domů vy-
světluje David Macháček tím, že mu jako introverto-
vi vyhovuje mlčenlivý objekt fotografování, který se 
neptá a nechce navazovat kontakt. Deníkové snímky 
doprovází David Macháček údaji o autorovi stavby a 
doplňuje je každý den krátkým dvojverším. 

David Macháček
JN představují fotografy

David Macháček: Kult.  Foto: archiv autora

Nebaví Vás uklízet za sousedy,

nechte to na nás, uklidíme i za Vás.

Vypracujeme nezávaznou

cenovou nabídku.
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Zajistíme pravidelný, precizní úklid


