
 

 
facebook.com/NOCVENKUBRECLAV 

PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
NOC VENKU BŘECLAV 2013 

OBJEKTIVEM ZBYŇKA UHRA 

 
 

FOTOGRAF  ZBYNĚK UHER 

10. 12. 1982 

 

Teď bych tu měl začít psát asi něco o tom, co mě přivedlo k 

fotografii, kolik let se jí věnuji, jaké mám vyhrazené témat, ale 

neudělám to, začnu jinak. Fotografie je prostě můj život a dala 

mě možnost se na svět dívat jinak, vnímat jeho krásu i v 

obyčejných věcech. Snažím se do ní otisknout emoce, pocity a 

jedinečný okamžik. Nemám nijak 

vyhrazené téma nebo žánr, fotím to, 

co zrovna vidím, co se mě líbí, co mě 

zajímá, vše beru jako výzvu a 

zkouším nové věci, neboť experiment 

je to co vás posune vždy dál a dál…   

Pocházím z malého, moravského města 

Lanžhot poblíž Břeclavi. Dnes však 

žiji u Prahy, ale na Moravu se neustále 

a rád vracím při každé příležitosti.    

Když jsem byl osloven pro fotografování Noci venku, neváhal 

jsem ani minutu a okamžitě kývnul. Není pro fotografa nic 

lepšího, než když může spojit svojí vášeň pro fotografii a 

zároveň tím pomoct dobré věci.       

 

Zde najdete mé další práce:  

facebook.com/ZbynekUherFotograf 

zbynekuher.cz 

 

http://www.facebook.com/ZbynekUherFotograf
http://www.zbynekuher.cz/
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CO JE NOC VENKU? 
 

Je to především originální způsob, jak zprostředkovat široké 
veřejnosti problematiku života lidí bez domova a vzbudit zájem 
o jejich osud. Těžištěm celé akce je možnost přespat venku – 
ve spacáku, na kartonové krabici – a získat tím jedinečnou 
osobní zkušenost.  
 
Další zvláštností Noci venku spočívá v dobrovolném vstupném, 
a to formou balíčku trvanlivých potravin v minimální hodnotě 
50,- Kč. Cílem není získání finanční podpory, ale zcela konkrétní 
pomoc lidem bez přístřeší. Získané potraviny jsou použity přímo 
v zařízeních, které s touto skupinou občanů pracují. 
 
Veškeré aktivity Noci venku 2013 se uskutečnily před 
břeclavským gymnáziem, a to ve čtvrtek 21. listopadu od 17:00. 
Akce byla ukončena budíčkem v pátek 22. listopadu v 6:00. 
„Spáčům“ byli předány účastnické certifikáty.  
 
Celou akci zajistilo Sdružení azylových domů Ostrava  
a Oblastní charita Břeclav ve spolupráci s  městem Břeclav, 
které nad Nocí venku přebralo záštitu.  
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 Jste srdečně zváni na výstavu fotografií z úspěšné akce Noc 
venku Břeclav 2013. 
Jednatřicetiletý autor zachytil situace z premiérové Noci venku, 
která se konala v listopadu loňského roku v Břeclavi.   
Lidé, již se tehdy akce doplněné divadlem, koncerty, diskuzí 
zúčastnili, přinesli jako vstupné potraviny v minimální hodnotě 
padesát korun ... 
Tato výstava se bude konat na zajímavých místech v Břeclavi, 
Hodoníně, Mikulově ... 
 

Výstavu můžete shlédnout 
 

3. 3. - 14. 3. 2014 : MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV 

15. 3. - 25. 3. 2014 : JEDEN SVĚT MIKULOV MIKULOV (KINO) 

26. 3. - 31. 3. 2014 : MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV 

1. 4. - 2. 5. 2014 : ARCADIA CAFE BAR BŘECLAV 

3. 5. - 31. 5. 2014 : DENNÍ BAR DVŮR BŘECLAV 

 

NOC VENKU je celorepublikový sociální projekt, jehož cílem je 

upozornit veřejnost na problematiku bezdomovectví, získat 
trvanlivé potraviny pro lidi bez přístřeší a lidem nabídnout 
jedinečnou možnost, zážitek, spojený s přespáním na ulici, na 
kartónové krabici v zimním měsíci. 
Noc venku se poprvé odehrála v roce 2012 v Ostravě, v 
loňském roce se tato akce rozšířila do dalších měst po celé 
České republice a i na Slovensko. 
Břeclavskou Noc venku navštívilo zhruba 200 lidí, kteří přinesli 
celkem 1166 kusů trvanlivých potravin. Tyto potraviny nyní putují 
prostřednictvím sociálních služeb Oblastní charity Břeclav lidem, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.  
V Břeclavi se našlo 15 odvážlivých spáčů, kteří si vyzkoušeli jaké 
to je spát bez pohodlí teplé postele a ústředního topení 

http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/lide-si-v-breclavi-ustlali-v-pesi-zone-chladu-navzdory-20131123.html
http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/lide-si-v-breclavi-ustlali-v-pesi-zone-chladu-navzdory-20131123.html
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 (nejnižší naměřená teplota byla 4°C). Celá akce byla 
doprovázená bohatým kulturním programem, kdy každý 
účinkující vystupoval bez nároku na honorář. 
 

Vyvrcholením této putovní výstavy bude tichá dražba 
fotografií na Břeclavských svatováclavských 
slavnostech (září 2014). 
Každý z návštěvníků bude mít možnost vhodit do připravených 
krabiček částku, za kterou by chtěl fotografii získat spolu se 
svým jménem a kontaktem. Nejvyšší nabídka vyhrává a získané 
finance podpoří Noc Venku v Břeclavi 2014. 
Nabízené fotografie jsou naprosté a jedinečné originály, které 
jinde neuvidíte. 
 
Více informací o celé akci naleznete v následujících odkazech: 
 

facebook.com/NOCVENKUBRECLAV 

breclav.charita.cz/noc-venku-breclav/ 

nocvenku.cz/breclav/ 

 

Kontaktní údaje: 

Veronika Heklová  

koordinátorka projektu za Břeclav 

519 372 719, 737 278 272  

veronika.heklova@charita.cz  

Azylový dům Břeclav - vedoucí zařízení 

http://breclavsky.denik.cz/kultura_region/obrazem-spali-venku-a-darovali-jidlo-je-o-nich-nova-vystava-20140303.html
http://breclavsky.denik.cz/kultura_region/obrazem-spali-venku-a-darovali-jidlo-je-o-nich-nova-vystava-20140303.html
https://www.facebook.com/NOCVENKUBRECLAV
http://breclav.charita.cz/noc-venku-breclav/
http://nocvenku.cz/breclav/
mailto:veronika.heklova@charita.cz
http://breclav.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=azylovy-dum-breclav

