Setkání fotografů

Šumava jaro 2015
Přední Zvonková 8. – 10. května 2015
Lipensko, Medvědí stezka, Vltavský luh, Stráženská slatina, Kamenná
hlava, Vítkúv Hrádek, Alpenblick a Molddaublick, Lichtenberg
Lektor a průvodce Vláďa Hošek, fotograf
Počet účastníků 15
Program:
Pátek 8. 5.
- ráno v 5. hodin sraz v Soumarském mostě na P u restaurace Zlatá stezka, odjezd ke
Stráženské slatině fotografování východu slunce, dále meandrů na Řasnici ve slatině
- dopoledne fotografování Vltavského luhu u Dobré, šumavské architektury, možnost
občerstvení
- odpol. fotografování na Kamenné hlavě u Českých Žlebů, atraktivní místo s výhledem
do Bavorska, kvetoucí stromy, staré buky, kameny
- odpoledne příjezd do Přední Zvonkové (10 km za Novou Pecí, pravý břeh Lipna), sraz
v 17.30. hodinou u penzionu Wudy, srubová stavba po levé straně přímo v Přední
Zvonkové, ubytování
- účastníci, kteří se nezúčastní celodenního fotografování v pátek 8. 5. přijedou na sraz
do Zvonkové večer v 17.30 hodin
- zahájení fotografického workshopu, seznámení s programem
- v 18. hod. večeře
- v 18.30 setkání s předsedou profesionálních fotografů ČR Ing. Danielem Kaiferem,
beseda a promítnutí profes. snímků z jeho tvorby, diskuze
- v 19.30 hod. odjezd auty k Zadním Hamrům (asi 2 km), po 20. hod. fotografování
západu slunce nad Lipnem, atraktivní místo, doporučuji gumovky, pěšky asi 500 m
fotografování se s námi zúčastní také Ing. Daniel Kaifer
- večer seznámení se Šumavou, promítnutí nového pásma Šumavské mlhy, náladové
snímky – foto a komentář Vláďa Hošek
Sobota 9. 5.
- ráno ve 4.50 hodin odjezd auty do Rakouska (asi 8 km), výstup na rozhlednu
Moldaublick. Nádherný výhled přes Lipenské jezero, kde bývají ráno časté mlhy
nasvícené při východu slunce. Jedno z nejatraktivnějších výhledových míst v okolí
Lipna, podle počasí a situace fotografování východu slunce v 5,30 hodin
- zpět auty asi 3 km na další rozhlednu Alpenblick (pohled na sever Rakouska, za
pěkného počasí až na Alpy), sjezd nad Ulrichsberg (kulturní krajina se selskými
statky, políčky a malebnými vesničkami s kostelíky), podle počasí
- auty zpět do pensionu Wudy do Přední Zvonkové.
- v 7.30 hod. snídaně
- po snídani odjezd auty na parkoviště do Jelení (asi 16 km), pěšky kolem Jeleního
jezírka po naučné Medvědí stezce kolem atraktivních skalních útvarů do Ovesné
(celkem pěšky 8km)

-

zpět vlakem z Ovesné ve 14.46 hod. do Nové Pece k autu, přejezd s řidičema pro auta
do Jelení (v Nové Peci možnost občerstvení), zpět přes Novou Pec do zvonkové
v 17. hod. večeře v penzionu Wudy
po večeři přejezd přes Rakousko do Svatého Tomáše, pěšky 600 m na zříceninu
Vítkův hrádek, (večer bude pro nás zpřístupněna), fotogr. západu slunce ve 20.30 hod,
krásné výhledy na Lipenské jezero, Frymburk, atraktivní
zpět auty do pensionu Wudy
večer promítnutí snímků z Islandu, eventuálně některých snímků účastníků setkání
fotografů

Neděle 10. 5.
- ráno v 4.50 hodin odjezd auty do Rakouska (asi 8 km), výstup na rozhledny
Moldaublick a Alpenblick. Krásné výhledy přes malebné vesničky s kostelíky
v severním Rakousku přes údolí Gosse Mühl, za dobrých podmínek pohled až na Alpy
(Alpy jsou vidět většinou na podzim a v zimním období)
- zpět do pensionu Wudy
- v 7.30 hod. snídaně
- po snídani odjezd kolem Lipna přes Novou Pec do Želnavy, fotografování starých
litinových křížů u kostela
- dále do Soumarského mostu, pěšky asi 3 km po naučné stezce na Soumarské
rašeliniště, fotografování interiéru rašeliniště v okolí Teplé Vltavy (krajina, rašelinná
jezírka, voda, květena, makro snímky)
- pěšky do Soumarského mostu na oběd, Soumarská hospoda s dobrou kuchyní
- vyhodnocení a zakončení setkání, odjezd domů
Všem účastníkům přejeme příjemný pobyt na Šumavě, dobré světlo a nasetkání fotografů
s sebou doporučujeme:
OP, pojištění do zahraničí,, kapesné 8,- Euro (v mincích) na vstup na rozhledny, kapesné na
jídlo, nápoje a ostatní výdaje, fotografické vybavení ve fotobatohu, dobrý pevný stativ,
polarizační, ND a přechodové filtry, USB flasch popřípadě vlastní notebook, trekové boty,
gumovky, vhodné oblečení, deštník, osobní potřeby.
Projektor a plátno na promítání snímků budou zajištěny.
Podle změny počasí bude program setkání fotografů upraven ke spokojenosti účastníků.
Cena akce je 2600,- Kč
Platbu prosím zaplaťte převodem do 8. dubna 2015 na číslo účtu 226867811 / 0300
Předem děkuji.
V ceně setkání fotografů je ubytování s polopenzí (snídaně a večeře) v penzionu Wudy
s domácí kuchyní, lektor a průvodce.
pensionwudy@seznam.cz
Těší se na Vás a dobré světlo přeje
Vláďa Hošek, fotograf, lektor a průvodce
www.fotohosek.cz foto.hosek@seznam.cz tel: 606 654 522

