
Letní fotoseminář - co lze nafotit v jedné stáji za jeden den 

Zvu Vás na fotoseminář do mé 

oblíbené fotografické stáje 

Občanského Sdružení Sam v České 

Bříze v krásné přírodě kousek 

od Plzně.  

K fotografování jsou pro Vás 

připraveni dva vychovaní fotogeničtí 

plemenní fríští hřebci Eelco R a Rain, 

jeden mladý a velmi fotogenický 

plemenný Irish Cob Crossbred hřebec 

Árés, další koně ze stáje - český a 

bavorský teplokrevník, norik, hucul. A 

samozřejmě - vstřícní majitelé stáje 

Alice a Michal Sekotovi.  

Jednodenní fotoseminář pro pokročilé 

fotografy starší 18 let, co si chtějí 

vyzkoušet jeden můj fotografický den v jedné stáji. Dopolední praktické focení koní – různé druhy portrétu a postoje 

na ruce, při poledním obědě si bude čas na řešení vašich otázek a trablů s focením koní. Odpoledne další praktické 

focení koní pod sedlem (zápřah) v krajině i na kolbišti, a večer koně ve volnosti. 

Fotovybavení: zrcadlovka, výměnné objektivy a další fotopříslušenství 

Maximální počet účastníků: 11 

Termín: 28.Červenec 

 

Náplň semináře: 

Začátek v 9hod 

Dopoledne praktické focení koní – různé druhy portrétu a postoje na ruce 

Oběd + diskuse: řešení vašich otázek a trablů s focením koní 

Odpolední praktické focení koní – pod sedlem (zápřah) v krajině i na kolbišti, večer koně ve volnosti 

Konec cca v 18hod 

 

Pozor! Tento seminář je náročný na Váš pohyb! Od začátku do konce budeme chodit a hledat v okolí 
zajímavá místa a pozadí pro focení celkem cca.5 Km 

 

Cena fotosemináře: 1 osoba – 800Kč 

Cena zahrnuje: fotoseminář, půjčení koní a prostor OS Sam, oběd, občerstvení 

Cena nezahrnuje: Doprava, pojištění účastníka a jeho vybavení 

 

Místo konání fotoseminářů: Stáj Občanské Sdružení Sam, Česká Bříza u Plzně 

  

MAPA příjezdu ke stáji: 
http://www.mapy.cz/#x=13.430750&y=49.828824&z=14&l=15&t=s&rp=m&m=9eJvtxWYCQGTgp7Jngg3OEVFErS9CEIu0NX.JzSKJ4g61fRXf-rBEKa&d=coor_13.42074%2C49.830487_1 

 

Koně k focení: fríský kůň, Irish cob crossbred, český teplokrevník 

 

PEJSKY A PŘÍBUZNÉ PROSÍM NECHTE DOMA, NEBO PO PŘÍJEZDU PROSÍM POŠLETE NA VÝLET 
MIMO AREÁL OSSAM. 

 

 

PŘIHLÁŠKA  

Přihlášku DOPLŇTE A POŠLETE na: vera_markova@volny.cz  
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