
15. jarní fotoškola &  

Lidmi zapomenutá místa a cesty 

11.–14. 5. 2022 

Na co se můžete těšit v květnu? 

Po dvou minulých ročnících, kdy nám naši fotoškolu zastavila ta mrňavá kulatá potvora, jsme 

se na podzim opět vrátili „našich“ Teplic nad Metují. A vrátíme se tam i na jaře, i když letos 

s malým zpožděním oproti minulým rokům. Zase se trochu podíváme na fotografickou teorii, 

abychom opět o něco více porozuměli tomu, co vlastně znamenají všechna ta více či méně 

tajemná písmenka a značky na našich fotopřístrojích, jak je využít, jak to vlastně všechno 

dohromady funguje a proč třeba něco udělat nejde zrovna tak, jak bychom chtěli (... ale jde!). 

Budeme to tentokrát potřebovat o něco víc, protože bychom se chtěli věnovat hlavně 

makrofotografii a vyzkoušet si i jednu netradiční techniku fotografování skrze křišťálovou 

kouli. 

Největším přínosem bude fotoškola pro ty, kteří si s sebou vezmou zrcadlovku nebo jakýkoliv 

fotoaparát, který umožňuje alespoň základní nastavení clony a času, v ideálním případě 

manuální režim. Zkrátka ale nepřijdou ani ti, kdo s sebou budou mít na focení jenom automat, 

případně nebudou mít vůbec nic (aspoň boty!!!). Ve skalách a jejich okolí je totiž i na jaře tak 

krásně, že stačí se jenom koukat kolem sebe a fotit očima. A pokud jim nebude vadit, že je to 

občas trochu (víc) dokopce nebo cesta vede necestou, možná se s námi dostanou i na místa, 

kam by se určitě nevydali. 

Důležité informace 

Jarní fotoškola se bude konat v termínu: odjezd 11. 5. 2022 ráno, návrat 14. 5. 2022 

odpoledne. Zúčastnit se mohou všichni žáci od 2. ročníku a všichni členové Rolničky bez 

omezení věku, samozřejmě i ti, kteří s námi na žádném z předcházejících výjezdů nebyli. 

Podmínkou účasti není vlastní fotoaparát! 

Zájemci se musí přihlásit do pátku 6. 5. 2022, ale raději dříve, výjimečně a náhradníci 

ještě do pondělí 9. 5. 2022. S akcí se také můžete seznámit na našich internetových 

stránkách www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory, výlety, Teplice → Teplice nad Metují, 

aktuální informace najdete od 27. 4. 2022. 

Přihlášku odevzdejte co nejdříve na sborových zkouškách nebo do kabinetu v 1. patře na 

konci chodby, případně do schránky u kabinetu. Přihlášky se evidují podle pořadí a 

maximální možný počet účastníků je 10. Přihlášku můžete také zaslat e-mailem na adresu 

rolnickapraha12@seznam.cz  

Cena za čtyřdenní výjezd je 2 300 Kč pro děti do 10 let včetně nebo 2 600 Kč pro děti od 11 

let a zahrnuje vše potřebné (jízdné, ubytování, stravování, pojištění, dozor, vstupné atd.) 

Pořadatelem, který projekt také zajišťuje veškerým materiálem a hradí účastníkům zbývající 

část nákladů, je DPS Rolnička – Praha 12. (www.rolnickapraha12.cz) 
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