
Českošvýcarské
	 	 			fotosafari

Fotografický
workshop
v	krajině
Českého
Švýcarska

Cestovatelský	ekofestival	Sedm	divů www.sedm-divu.cz

25. září 2011 od 9.00 hodin

Fotografujete	s	oblibou	krajinu?
Rádi	se	přiučíte	práci	s	fotografickým	přístrojem?
Máte	rádi	společnost	lidí	i	přírodu?

Jestliže jste na tyto tři otázky odpověděli třikrát ano, pak si jistě nenecháte ujít fotografickou dílnu Českošvýcarské	
fotosafari, kterou v rámci ekofestivalu Sedm divů pořádá České Švýcarsko, o.p.s., u příležitosti desátého výročí 
svého založení. Lektory dílny budou Václav	Sojka a Jiří	Kolbaba. Tato jména fotografické veřejnosti jistě netřeba 
představovat. Zájemci si budou moci popovídat s šéfredaktorkou magazínu Koktejl Barborou	Literovou o tom,
jaké parametry by měla mít fotografie, aby měla naději na uveřejnění v médiích.

Akce je jednodenní, začíná v neděli 25. září v 9.00 před Domem Českého Švýcarska v Krásné Lípě, odkud se vydáme 
autobusem na tři fotograficky zajímavá místa v oblasti Národního parku České Švýcarsko. 
Konec předpokládáme v 17 hodin opět v Krásné Lípě.

Cena lektorného je velmi příznivá díky patronaci festivalu Sedm divů a cestovatelského magazínu Koktejl.
Další informace včetně elektronické přihlášky najdete na webu www.sedm-divu.cz.
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Akce se koná v neděli 25. září 2011

Sraz účastníků je v 9.00 hodin před hlavním vchodem Domu Českého Švýcarska, který se nachází na Kři-
nickém náměstí v Krásné Lípě. Zde bude připraven autobus, který poslouží celé skupině pro přesun
do několika fotograficky zajímavých míst v oblasti Českého Švýcarska. Buďte, prosím, na místě včas.
 Z důvodu náročného programu nebudeme čekat na opozdilce.

Vybavte se nejlépe oděvem vhodným pro turistiku i ve zhoršených povětrnostních podmínkách, akce se 
koná za každého počasí. Každopádně doporučujeme pevnou trekovou obuv, místy bude terén náročnější. 
S sebou samozřejmě fotoaparáty a dobrou náladu. Respektujte prosím pokyny vedoucího akce, aby vše 
proběhlo bez komplikací a hlavně bez úrazů.

Jak už víte, vedoucím fotosafari bude pan Václav Sojka, dobrý znalec kraje a samozřejmě fotografického 
řemesla. Odborný doprovod bude dělat cestovatel a profesionální fotograf Jiří Kolbaba. Oba pánové Vám 
budou k dispozici, pokud budete potřebovat odbornou fotografickou radu.

V průběhu akce plánujeme též jednu zastávku v některé z místních restaurací, kde budete moci vyzpovídat 
paní Barboru Literovou, šéfredaktorku magazínu Koktejl. Na ni můžete směřovat otázky týkající se zpra-
cování obrazového materiálu v redakci, například jaká fotografie má reálnou šanci dostat se na stránky 
časopisů.

Tempo akce očekávejte mírně svižnější. Plánujeme navštívit s pomocí autobusu tři různé destinace. Proto 
se raději vybavte svačinou a nápojem v termosce, abychom se nemuseli zbytečně zdržovat.

Akce bude ukončena opět na náměstí v Krásné Lípě v čase mezi 16. až 17. hodinou.

Bude-li Váš fotografický lov úspěšný, velmi nás potěšíte, pokud nám zašlete nejlepší snímky z akce
na adresu sedmdivu@email.cz, abychom je vystavili na festivalovém webu www.sedm-divu.cz,
pochopitelně s uvedením jména autora.

Jakékoli dotazy na organizaci akce směřujte na tento kontakt:

Martin Zíka
mobil: 775 588 303
e-mail: sedmdivu@email.cz

       Těšíme se na setkání s Vámi,
       tým České Švýcarsko, o.p.s.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:


