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1.  Zoom do lokality
Zaměř se na zajímavé detaily, které dělají tvé místo jedinečným. Mohou to být části historických domů, domovní 
znamení, graffi  ti, fotky z místních slavností anebo třeba zajímavé obchody. Cokoliv, co podle tebe vypovídá 
o místě, kde žiješ, a dělá ho jedinečným.

2.  Stejné, ale jiné
Zkus si vybrat nějakou úplně běžnou věc, kterou denně často vídáš – okna, stromy, dveře, vývěsní štíty obchodů. 
A teď tu věc vyfoť, co nejvícekrát. Kolik různých stromů nebo oken najdeš ve svém okolí?

3.  Pestrá fotovýzva
Vyfoť místa, která se hodí k různým přívlastkům. 
Inspiraci hledej na lístečcích.

4.  (Ne)známí lidé
Přemýšlej nad lidmi,
které denně potkáváš, ale neznáš je. 
Prodavačka, policista, učitel… Zeptej se jich, 
jestli je můžeš vyfotit. Nejlépe v místě, kde je 
vídáš nejčastěji. 

OKEM FOTOGRAFA

Vezmi mobil nebo foťák a vyraz do terénu. Čekají 
tě čtyři fotovýzvy, při kterých objevíš své okolí. 
Podíváš se na známá místa jinýma očima. Do které 
výzvy se pustíš? S fotkami se můžeš pochlubit na 
sociálních sítích nebo vytvořit malou výstavu.
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o focení stojí. Souhlasí 
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5.  Zmizelá místa
Zkus najít staré fotografi e ze svého okolí a vyfotit stejná 
místa dnes. Co na nich zmizelo a co naopak přibylo? Jak 
na tebe změna působí? Podobně můžeš zkusit zalovit 
v rodinném albu. Zkusíš vyfotit sebe tak, aby ses co 
nejvíce přiblížil/a svým předkům na fotografi i?

O tom, co zmizelo, je i báseň Jana Skácela.

Co v Brně zmizelo?

V jedné písničce se zpívá „co bylo, je pryč jednou 
provždy a stesky jsou k ničemu”. A platí to 
i o Brně. Na každém kroku najdeme stopy 
zmizelých staveb, areálů a tras. Třeba takové 
náměstí Svobody byste před 160 lety skoro 
nepoznali. Stával na něm veliký kostel svatého 
Mikuláše.

Jan Skácel – Zahradnictví tety Marie

(Odlévání do ztraceného vosku)
A někdy divukrásně pršívá
déšť padá na Brno a stromy blízko cest
jako když kdysi teta Marie
kropila z konve saláty a chřest
Záhony dávno srovnal buldozer
a dávno stojí panelový dům
tam kde dařilo se modrým kedlubnám
a jako dětství sladkým angreštům
A teta Marie už také dávno není
(co všechno voda za ta léta vzala)
občas však v Brně divukrásně prší
jako by teta šeřík zalévala

Lidé se mění a s nimi 
i město. Vyvíjí se, roste, něco 
ztrácíme, jiné věci vznikají. To, 

že se místa kolem nás stále 
mění, je normální. Některá ale 
chráníme a jejich ztrátě nebo 
poškození se snažíme bránit. 

Nesou svědectví nejen o dobách 
minulých, ale i o tvořivosti 

našich předků. Takovým místům 
říkáme památky. 

Mikuláše.

Víte, co mě vždycky mátlo? 
Že v Brně vystupuju na 

zastávce Zimní stadion, ale 
žádný tam není. A pak jsem 

zjistil, že tam hala 
s ledovou plochou vlastně 
docela nedávno skutečně 

stála.




