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Vážení, 

ve výstavních prostorách školicího 

centra Randls Training budete moci 

zhlédnout fotografickou výstavu Keni 

a Papui Nové Guinei 
Evelíny Milfortové.



Evelína Milfortová
Vystudovala maturitní obor reklamní a umělecké fotografie 

v Praze. O 10 let později vystudovala VOŠ v oboru sociální 

práce a sociální pedagogika. 

7. rokem působí jako sociální pracovník přímé péče 

o zdravotně handicapované.

Na této výstavě prezentuje tvorbu ze své cesty do Keni 
v lednu 2017 a v říjnu 2019, kde přes organizaci Centrum 

Narovinu adoptovala 4 děti (tři chlapce a jednu dívku), které 

podporuje ve vzdělání, zdravotní péči a organizaci ve volném 

čase občasně pomáhá.

Další prezentující zemí je Papua Nová Guinea, kam v lednu 

2020 odjela přes Salesiánskou asociaci Dona Boska na svou 

devítiměsíční misi pracovat v misionářské škole nacházející se 

v odlehlé džungli, a žít tak s křesťanskou komunitou skládající 

se ze dvou kněžích z Indie, dvou kněžích z Vietnamu a tří 
řádových sester původem z Indie a Bangladéše.



Keňa
Fotografie pochází z areálu komunitního centra „Ostrova Naděje“ 

na Rusinga Island, což je malý ostrůvek na Viktoriině jezeře v 

západní části Keni. Je to odlehlá, velmi chudá oblast o 22 tisících 

obyvatelích. 

Toto komunitní centrum postavilo Centrum Narovinu, kde 

provozuje sirotčinec, mateřskou, základní a střední školu 

i kliniku.

Také budou k vidění fotografie základní školy Ngong

a jednoho z největších slumů Afriky – Kibery, jež se nachází 

v hlavním městě Nairobi.

Populace slumu přesahuje 1 milion obyvatel, odhadovaná hustota 

zalidnění je 300 000 osob/km². Obydlí jsou většinou vyrobena 

z vlnitého plechu nebo z hlíny a klacků. Boudy jsou nalepeny na 

sebe, mezi nimi protékají stoky plné odpadků, které se rovněž 

povalují všude. 

Plocha slumu je bahnitá. Obyvatelé jsou převážně bez práce 
(90%) nebo se živí příležitostnými prodeji.



Papua Nová Guinea

Fotografie pochází z jižní části země v provincii „Gulf“, 

konkrétně z vesnic Araimiri a Here Here, kde žila, a které se 

oficiálně nevyskytují ani na mapě. 

Lidé zde žijí tradičním domorodým způsobem v domech 

z přírodních materiálů (bambus, palmy), jež si sami staví, 

avšak areál školy, kde působila, je jako jediný postaven 

z plechu a dřeva. 

Náplní její práce bylo pomáhat studentům i učitelům ve 

vzdělání, pořádat přednášky a učit děti efektivnímu trávení

volného času, při kterém se mohou dále rozvíjet.



Centrum Narovinu 

Salesiánská asociace Dona Boska
Je zapsaný spolek s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve 

světě. Mezi další aktivity Sadby patří evropské aktivity pro mládež, 

osvěta a další misijní projekty. Realizují také projekt na podporu 

vzdělávání učitelů v Indii.

Další světovou činností je projekt pro školy „Dnes jím jako…“. Zábavnou 

kreativní formou seznamuje žáky základních a středních škol se 
životem jejich vrstevníků v rozvojových částech světa.

Je obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem 

zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. 

Mezi další priority patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, 

zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a prevence diskriminace 

i rasismu v naší společnosti.



Koupě fotografií pro dobrou věc
Výtěžek z prodeje fotografií z Keni bude určen k zaplacení 

pobytu v internátní škole 14letého chlapce Evance Omondiho. 

Díky darovanému obnosu by mohl být umístěn v sirotčinci

komunitního centra „Ostrov Naděje“, kde by se mu dostalo 

stravy a vzdělání. 

Přispivatelé obdrží osobní dopis a fotografii přímo od Evance.

Výtěžek z prodeje fotografií z Papui bude zaslán misionářské škole, 

kde Evelína působila. Tamní kněží zajistí a doloží jejich smysluplné 

využití – např. zaplacení školného nadějným studentům či zakoupení 

materiálu potřebného k rekonstrukci toalet a sprch pro internátní 

studenty.

Ani Randls Training v tomto směru nezůstane pozadu – z každého 

prodaného školení po dobu trvání výstavy v našich prostorách 

odešleme 50 ,-Kč na jeden z výše uvedených projektů.

Autorka se sama přesvědčila, že tyto organizace skutečně pomáhají 

dětem i mladým lidem v jejich nesnadné situaci a věří, že vzdělání je 

základním předpokladem rozvoje všude na světě a že otevírá cesty 

k příznivějšímu osudu..



Jak bude Vámi vybraná fotografie 
vypadat? A3 (30x45cm) na desce:

- bez rámu 1.500 Kč

- v rámu 1.700 Kč

A2 (40x60cm) na desce:

- bez rámu 1.800 Kč

- v rámu 2.200 Kč

Ceny fotografií:

Vybraná fotografie bude zpracována v laboratoři Riegl Photolaboratory

ve vysoké kvalitě přímého osvitu na profesionální fotografický papír ve 

formátu, jaký si zvolíte. V nabídce uvádíme rozměr A2 a A3.

V ceně je vždy zahrnuta adjustace na pevnou forex desku a dále je 

možné fotografii zarámovat do vysoce kvalitního alu rámu Nielsen

v následujících variantách:

001 zlatá lesk 021 černá matná

002 zlatá matná 022 hnědá matná

003 stříbrná lesk 056 bílá lesk

004 stříbrná matná 098 červená Ferrari lesk

016 černá lesk 233 kovově šedá lesk
(fotografie v galerii mají rám v barvě 002 zlatá matná)

V případě zájmu o koupi fotografie si prosím připravte její kód 

a kontaktujte autorku na telefonním čísle: +420 727 937 735 

nebo e-mailu: evelin.milfort@seznam.cz

- bez desky: foto pouze na papíru 1.100 Kč

- bez desky: foto pouze na papíru 1.300 Kč



Keňa

kód: CN02

kód: CN03

základní škola Ngong, Nairobi

Výuka

Výuka



Keňa

kód: CN04

kód: CN17

Ostrov Naděje, Rusinga Island

základní škola Ngong, Nairobi
Výuka



Keňa

kód: CN05

kód: CN11

Ostrov Naděje, Rusinga Island
Slavnostní ceremoniál při promoci

Volnočasové aktivity



Keňa

kód: CN07

kód: CN08

vesnice Wakondo, Rusinga Island



Keňa

kód: CN18

Ostrov Naděje, Rusinga IslandRanní cesta do školy

Výuka

kód: CN77



Keňa

kód: CN23

kód: CN24

Ostrov Naděje, Rusinga Island

Areál Ostrova Naděje

Výuka



Keňa

kód: CN25

kód: CN32

Ostrov Naděje, Rusinga Island

Slum Kibera, Nairobi

Přestávka během výuky



Keňa

kód: CN34

kód: CN36

Slum Kibera, Nairobi



Keňa

kód: CN37

kód: CN73

Slum Kibera, Nairobi

Cestou na Rusinga Island



Papua Nová Guinea

kód: PNG01

kód: PNG02

okraj pevniny buše „Petoy“, Gulf province

Vesnice Araimiri, Gulf province

Venkovní vaření v dívčí části areálu



Papua Nová Guinea

kód: PNG03

kód: PNG04

vesnice Here Here, Gulf province
Tradiční domorodý příbytek



Papua Nová Guinea

kód: PNG05

kód: PNG06

vesnice Araimiri, Gulf province

Tradiční způsob přenosu věcí „za hlavou“

Příprava odpadu k zapálení



Papua Nová Guinea

kód: PNG07

kód: PNG08

vesnice Araimiri, Gulf province
Šplh na Kokosovník ořechoplodý

Tradiční make up při kmenových oslavách



Papua Nová Guinea

kód: PNG09

kód: PNG10

vesnice Araimiri, Gulf province

vesnice Here Here, Gulf province
Nabírání nastřádané dešťové vody

Západ slunce



Papua Nová Guinea

kód: PNG11

kód: PNG12

cesta na loďce do nejbližšího městečka od džungle „Kerema“,
Gulf province





Tyto a další fotografie jsou k vidění na webu: 
https://www.randlstraining.com/my-a-umeni/

Randls Training s.r.o.

Tetris Office Building

Budějovická 1550/15a

Praha 4

Děkuji za pozornost.

https://www.randlstraining.com/my-a-umeni/

