
Množství snímků, které jste nám poslali, nás 
znovu přesvědčilo, že fotografování zvířat patří 
k nejoblíbenějším fotografickým disciplínám.
Nejvíc se nám líbily fotografie Jiřího Míchala a Pav-
la Kláska. Jiří Míchal se fotografování zvířat (zejmé-
na opeřenců) systematicky věnuje a v Digitálním 
fotu jsme jeho snímky již několikrát otiskli, např. 

v Profilu čtenáře v DF 72; a znovu nás přesvědčil, 
že fotografovat umí. Právem mu patří první místo 
a získává od nás Album v hodnotě 3 999 korun.

Fotografie Pavla Kláska s názvem Nechápu se 
nám líbí také díky černobílému dokumentárnímu 
provedení, dobře zvolenému názvu a kompozici, 
které napomohl vhodný ořez. Tento snímek do-

kazuje, že autor má oko na momentky. Od téhož 
autora přetiskujeme také snímek s názvem Bojím, 
který patří k těm nejlepším zvířecím portrétům, jež 
jsme od vás obdrželi.

A konečně, zaujala nás také fotografie Zdeňka 
Vozničky, kterému plným právem patří pomyslné 
třetí místo.

Pavel Klásek
Bojím
Canon EOS 40D, ohnisková vzdálenost 100 mm, expoziční režim: priorita clo-

ny, ISO 400, maticové měření expozice, clona f2,8, čas 1/1250 s

Jiří Míchal
Papuchalk
Snímek pochází z loňské týdenní cesty na ostrov Runde za těmito krás-
nými ptáky.

Canon EOS 1D Mk II, ohnisková vzdálenost 300 mm, ISO 320, clona f6,3, čas 

1/2000 s

Pavel Klásek 
Nechápu
Canon EOS 40D, ohnisková vzdálenost 170 mm, expoziční režim: priorita clony, 

ISO 320, maticové měření expozice, clona f2,8, čas 1/6400 s
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Vaše snímky

FOTOTÉMAVÍTĚZOVÉ!

Čtenářská soutěž

Fototéma
V listopadovém čísle jsme vyhlásili soutěž na téma zvířata. Prohlédněte si nejlepší snímky. 
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Zdeněk Voznička
Hrátky
Pentax K10D, ohnisková vzdálenost 300 mm, ISO 280, středové měření expozice, clona f5,6, čas 1/45 s

Fototéma

Téma na únor
Černobíle
Pošlete nám své nejlepší snímky a vyhrajte 
nabíječku Varta V-Man Power Pack.

Téma na únor není třeba dlouze komentovat. Přihlásit do soutěže 

můžete černobílý snímek na jakékoli téma. Pokud nevíte, jak si 

poradit s převodem, řadu rad najdete na lednovém CD. 

Jak se zapojit do soutěže
Snímky posílejte do 22. února 2010 na adresu galerie@digifoto-

mag.cz, do předmětu napište Fototéma – Černobíle. Fotografi e 

můžete posílat také poštou na adresu Digitální foto magazín, 

Omega Publishing Group, s. r. o., Nad Koupadly 1027/1b, 142 00 

Praha 4.

Každý soutěžící nám může poslat maximálně 

tři fotografi e – pošlete jen ty nejlepší! 

Fotografi e prosím pojmenujte ve tvaru 

jméno_příjmení_název. 

Album posíláme Jiřímu Míchalovi
Album je určeno těm, kdo své fotografi e chtějí sdílet bez použití počítače. 

Zařízení v sobě spojuje výhody fotorámečku (velký displej) a fotobanky (4 GB 

interní paměti). Na rozdíl od fotorámečků je navrženo pro časté přenášení. Za-

řízení je vybaveno čtečkou pro karty SD; fotoaparáty, které podporují jiné typy 

karet, lze připojit přes USB. Ovládání je velmi jednoduché, intuitivní. Album 

dokáže pojmout až 40 000 fotografi í. Kvalitní displej s úhlopříčkou 17,8 cm 

má rozlišení 800 × 480 pixelů. Velmi zajímavý je design, který navrhla česká 

designérka Dominika Nell Applová (podílela se například na designu iPodu, 

spolupracovala s Nokií či NASA). Potěšující je, že tento zajímavý produkt vznikl 

v české fi rmě Jablotron. Album se prodává ve třech barevných provedeních za 

3 999 korun. Více informací najdete na www.album-life.com. 

Autor nejlepšího snímku od nás dostane 

nabíječku Varta V-Man Power Pack. Uni-

verzální nabíječka Varta V-Man představuje 

ultimativní řešení nabíjení kdekoli. Základem 

je samotná nabíječka V-Man obsahující inter-

ní li-ion akumulátor, který dobijete připojením 

zařízení do USB portu počítače nebo do elektrické 

sítě. Po nabití interní baterie můžete snadno z V-Man nabít jaký-

koli mobil (adaptéry přiloženy), MP3 přehrávač/iPod nebo např. 

satelitní navigaci. V balení je dokonce adaptér, jenž umožní dobít 

i zařízení, která se přes USB kabel pouze nenabíjí, ale zajišťují 

i komunikaci (některé MP3 přehrávače a mobily). Stavové diody 

napoví, kolik energie ve V-Man zbývá pro dobití dalších zařízení, 

a informují také o průběhu nabíjení. V balení je přiloženo ochran-

né pouzdro.

Hlavní charakteristiky Varta V-Man Set:

nabíjení V-Man z elektrické sítě nebo USB portu

V-Man je schopen nabít většinu mobilních telefonů, MP3 
přehrávačů a ostatních zařízení s micro/mini či běžným USB 
portem – adaptéry přiloženy

stavové diody na Varta V-Man informují o nabití interního li-ion 
akumulátoru

plně nabitý V-Man nabije zhruba dvakrát mobilní telefon nebo 
až desetkrát MP3 přehrávač

cena 1 299 Kč vč. DPH   www.varta-consumer.cz

 inzerce

Chcete pořizovat ještě lepší snímky? Zkušení lektoři vám poradí, jak na to! 
Přijďte se zdokonalit do fotografi ckých kurzů Megapixelu a pořizujte záběry 
podle svých představ!
Tyto kurzy vykazují vysokou odbornou úroveň a jsou doprovázeny praktickými ukázka-
mi. Absolventi kurzu si pochvalují celkovou koncepci kurzu, především otevřenou dis-
kuzi s lektorem. Vybrat si můžete například z této nabídky: Základy fotografování pro 
každého, Jak ovládat zrcadlovku Canon (Sony, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax), 
Nejčastější fotografi cké chyby, Kouzelný svět makrofotografi e a další. O snadné 
a rychlé registraci se můžete přesvědčit sami na www.megapixel.cz/fotografi cke-kur-
zy. A svoje zdařilé fotografi e si můžete nechat vytisknout ve větším formátu v šířce až 
107 cm. Více informací na www.megapixel.cz/tisk-velkoformatovych-fotografi i.

Zdokonalte se ve fotografi ckých kurzech!
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