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Přihláška 
 

Světy v obraze: fotografie (nejen) pro 

začátečníky 

 
Místo:    „Haus Silberbach“ 

 Sommerhauer Straße 1-5 

 D 95100 Selb OT Silberbach 
 

Termín: 25. – 27. ledna 2019 

 

Příjmení 
  

 
Jméno 

 

 
Zaměstnání 

 

Ulice 
 

PSČ, 
obec 

 

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 

 

 
Datum 

 

Podpis 

 

 

 

 
Přihlášku vyplňte čitelně, abychom se vyhnuli 
nejasnostem, a poté ji zašlete 
 
poštou: Sozialakademie „Haus Silberbach“ 
 Sommerhauer Str. 1-5 
 D 95100 Selb 
e-mailem: mail@haus-silberbach.de 
faxem: +49 (0) 9287 60 61 6 
 
 
Přihlášením na seminář souhlasím s podmínkami 
účasti sociální akademie EJF. (Podmínky naleznete na 
www.ejf.de/EJF Akademie) 

 

 

EJF gemeinnützige AG 
Sociální akademie 
„Haus Silberbach“ 
 

Sommerhauer Straße 1-5 
D 95100 Selb/OT Silberbach 
Tel.: +49 (0) 9287 96 82 0 
Fax: +49 (0) 9287 60 61 6 
E-mail: mail@haus-silberbach.de  
Internet: www.haus-silberbach.de  

 
Zřizovatel  
 

Společnost Evangelisches Jugend- und 

Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je 

zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech 

věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní 

a sociální pomoc a péči. V návaznosti na svou 

120letou historii spojuje EJF pod jednou střechou 

centra pro pomoc dětem, mládeži, rodinám, 

postiženým, seniorům a uprchlíkům ve spolkových 

zemích Berlín, Braniborsko, Bavorsko, Dolní 

Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko 

a Duryňsko s přeshraniční vzdělávací činností. 
 

Člen organizace Diakonisches Werk   
 
 

Signatář iniciativy Transparentní občanská 

společnost   

 

        
 

 
Dárcovský účet: 
EJF gemeinnützige AG 
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE12 5206 0410 0203 993 990 
BIC:   GENODEF1EK1 

 

http://www.ejf.de/


 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Světy v obraze: Fotografie (nejen) pro 

začátečníky 

 

Cílová skupina 
 

Workshop je určen pro ambiciózní fotogra-

fy, kteří s fotografováním začínají a kteří 

chtějí mít pěkné fotografie za každé situace. 

 

Problematika 
 

Tento interiérově koncipovaný kurz je urče-

ný pro ty, kteří chtějí své fotografie ovlivnit 

tvořivým způsobem, dostat k nim zpětnou 

vazbu, vyměnit si své zkušenosti a nechat 

se inspirovat. Protože k obsahu patří i teo-

retická část, budou zodpovězeny rozličné 

otázky k nastavením fotoaparátu, zaostřo-

vání, práci s bleskem apod. Workshop po-

může i těm, kteří mají přesnou představu o 

své fotografii, ale výsledek je vždy jiný. 

Cílovou skupinou jsou také ti, kteří chtějí 

mít konečně hezké fotografie z dovolené a 

již nechtějí používat automatický režim. 

Prostor bude věnován i individuálním otáz-

kám účastníků. Velice důležitá je v tomto 

workshopu výměna zkušeností a názorů a 

proto bude čas věnován i diskuzi.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl 
 

Cíl workshopu, vedeným mezinárodně zná-

mým fotografem, je prolomit jazykové a kul-

turní hranice a podpořit diskuzi účastníků 

z Německa a České republiky. Workshop je 

také důležitý pro propojení veřejnosti a zlep-

šení životní kvality v regionu. Díky komuni-

kaci, inspiraci, společnému učení a diskuzi 

bude prohloubena důvěra účastníků a vytvoří 

se tak přátelství.  

 

Tématické zaměření 
 
 

 Nastavení fotoaparátu 

 Svatá trojice – čas, clona, ISO 

 Perspektiva, ohniska, úhel pohledu 

 Vyvážení bílé 

 Zaostřování – pohybové a statické 

 Výstupní formáty – JPG, RAW, TIF 

 Nejčastější chyby 

 Práce s bleskem a odraznou deskou 

 Světlo v interiéru a exteriéru 

 Praktická cvičení – portrét, krajina, 

architektura, noční město, pohyb 

 A mnoho dalšího 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí workshopu 

 

Vratislav Noha 

je fotograf, kte-

rý hledá inspira-

ci doslova na 

každém kroku. 

Ve všedních 

věcech hledá 

vždy něco neo-

byčejného. Má 

rád abstraktní 

fotografii a koláže. Jeho díla jsou vy-

stavena v Praze a Vídni.  
 

Termín  25. - 26. ledna 2019 
  

Místo  „Haus Silberbach“ 

  Sommerhauer Str. 1-5 

  D 95100 Selb/Silberbach 

Čas 
   

Začátek: 1. den v 18:00 hodin večeří 

Konec:    3. den okolo 13:00 hodin 

 

Účastnický poplatek 
 

50,- Euro 
včetně 2 ubytování a stravy 
 

Žádáme účastníky, kteří nejsou za-

městnanci EJF, aby zaplatili účastnický 

poplatek přímo na místě. 

Akceptujeme platby kartou. 

 

Kontakt Dr. René Milfait 
 

Telefon +49   0151-55982607 

+420 0736 678 634 

E-mail  milfait.rene@ejf.de 

 

mailto:milfait.rene@ejf.de

