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PŘED FOCENÍM:

•   Kdy se objednat  – Doba objednání je závislá na sezóně a na vytíženosti. Ideální je 14 dní až měsíc 
předem. V případě focení v exteriéru, je focení závislé na počasí, a to se nedá domluvat moc dopředu. 
Domluvené datum potom můžeme posunout v s ohledem na počasí.
Pokud se stane nepředvídatelná situace, (nemoc atd.) není problém focení přesunout na jiný termín, 
ale dejte vědět minimálně den předem. (Samozřejmě čím dříve, tím lépe). Vymyslíme náhradní termín, 
někdysi ale n něj budete muset chvíli počkat.
Focení ve večerních hodinách není problém.  O víkendu a svátcíh si účtuji + 500,- za focení. 
S ohledem na focení svateb, je od dubna do září možnost focení o víkendu nízká.

CO NA SEBE:
•   Barevně se slaďte – Jako základ je ideální je bílá a černá (hlavně pro ateliér), ale i jiným barevným 
kombinacím se meze nekladou. U focení venku vypadají hezky pastelové barvy, nebo kombinace, 
červené, žluté, zelené...   ať je to veselé:) 
•   Vsaďte na jednoduchost – nejvhodnější je jednoduché, jednobarevné oblečení, trička bez obrázků a 
nápisů. Pánům sluší košile a dámám šaty.
•  Lepší víc než málo – vezměte si toho s sebou víc, ať je z čeho vybírat a můžeme měnit a kombinovat.
•  Když se fotí dětičky – i Vašim dětem toho vezměte raději víc, od jednoduchých kombinací, klidně po 
slavnostní oblečení. Holčičkám sluší šatičky a klukům třeba sluší modrá pruhovaná trika. 
•  Pro miminka: moc toho nepotřebujete, nejhezčí jsou stejně nazí, ale pro jistotu vemte bílé bodíčko, 
popř, jiné bez obrázků,..  Pár látkových plínek a sobě něco na převlečení, kdyby se stala nehoda.
Maminky-pokud máte-vemte sebou pro sebe  a tatínka bílé a černé tílko a triko  jako základ, a dále dle 
vaší fantazie co Vám sluší a v čem se cítíte dobře.
• Myslete i na doplňky – pokud nemáte své speciální doplňky nebo rekvizity, tak mám pro Vás v ateliéru 
k dispozici i spoustu doplňků - klobouků, čapek, čelenek, deštníků, ale i rekvizit - kufrů, košíků atd...
Dále v ateliéru je spoustu hraček atd. pro upoutání dětské pozornosti, tak nepotřebujete sebou toho tolik 
příliš brát, ale pokud máte něco oblíbeného nebo co nesmí na fotce chybět, vezměte. 
• Těhulky – ty toho na sebe moc nepotřebují, protože nejpůsobivější bývají fotky bez oblečení. Pokud 
neholdujete aktům, tak stačí kombinace bílé a černé (tílko, triko, košile, legíny, spodní prádlo). Skvěle 
vypadají na těhotných i džíny, do kterých se ještě vejdete, ale nedopnete (bříško krásně vynikne v ležérně 
nedopnutých kalhotách). Jinak v ateliéru je spousta šátků a drapérií na zahalení imtimních míst.
Do exteriéru si oblečte uplejší oblečení, ať vynikne bříško.  Spíše než šaty volte sukně a kalhoty, ať můžete 
občas vystršit pupik ven. Pokud nejste stydlivá, vemte sebou klidně něco na převlečení.
Pokud nejde o překvapení, doporučuji vzít partnera na focení.

DALŠÍ INFO:
•  Mazlíčci – jsou samozřejmě vítáni. Pokud máte zvířecího mazlíčka, který by neměl na Vaší rodinné foto-
grafii chybět, tak ho vezměte s sebou. V ateliéru jsou vítáni. :) 

Rady, otázky a odpovědi...
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•  Praktická rada č. 1- na focení bez oblečení - přijďte nejlépe ve volnějším oblečení (ženy i bez pod-
prsenky), předejde se tak případným rušivým otlačeninám.

•  Praktická rada č. 2 - vezměte si s sebou na focení pomocníka (babičku, dědečka, kamarádku atd.), 
který upoutá pozornost vašich ratolestí, když se spolu budete fotit. Vy se pak budete moc soustředit jen 
na krásné úsměvy a pózy. 
Místa je tu dost - ti co se zrovna nefotí mohou čekat pohodlně na gauči, nebo je tu ještě jedna místost 
která může sloužit jako zázemí a poskytnout soukromí.  
•  Vizážistka: Pokud se rozhodnete pro focení s asistencí vizážistky, přijďte na focení nenamalovaná. Zda 
máte na vizážistku speciální požadavky, je vhodné se s ní předem domluvit, aby Vaše představy a přání 
bezezbytku naplnila.

NEVÍTE JAKÝ TYP BALÍČKU?

Věřte, že čím více času tím lépe, obzvlášť při focení s dětmi. S dětmi je focení často nepředvídatelné, 
někdy si postaví hlavu a nespolupracují, jak byste si představovali. V takový okamžik je vhodné dát focení 
volnější průběh a celé focení přizpůsobit potřebám dítěte. Hodně hezkých fotek vzniká jako momentka. 
A čím víc dětí, ale i dospělých na focení, tím je to časově náročnější. 
Opravdu hodně záleží jak dítě spolupracuje,  zda je jedno či více. 
U těhulek stačí set basic. Případě rodinky s jedním dítětem/batoletem a starší. Vyjímku tvoří děti věku 1 
až 3 roky  - kdy nejméně spolupracují, proto je třeba jim dát více času a prostoru. (Nejproblematičtější to 
bývá kolem dvou let).
U malých miminek  a čtyř-a více člených rodin - je třeba set Standart a výš.
Pokud nebudu mít  hned po Vás jiné focení- tak je možné i typ balíčku alternativně pozměnit při focení.

Při vybírání balíčku myslete na finální množství upravených fotografií. Po dotografování lze vybranné 
fotografie navíc doobjedat dle ceníku. 
Fotografie po předání dat nearchivuji, takže pozdější doobjednávky nejsou možné! 
Balíček Standart a výš je také rozdělit mezi více osob, na focení můžete dorazit ještě s jinou rodinkou 
(maminkou, kamarádkou..) a podělit se tak o společmé momenty, krásné fotografie, ale hlavně finance :)

•  Ateliér nebo exteriér? 
Stále váháte, kde se nechat vyfotit? Záleží na Vás, jaký druh fotek upřednostňujete. Zda stylizovanější 
fotografie v ateliéru či spontánnější a přirozenější venku. Pokud máte dítě starší půl roku, je zrovna vhod-
ná roční doba a počasí přeje, raději Vám doporučuji focení venku, kde je to pro děti daleko zábavnější. 
Focení berou jako hru a může tak vzniknout spoustu krásných přirozených momentek. Venku na 
čerstvém vzduchu a v trávě to ve finále bude příjemnější jak pro děti, tak i pro Vás. Pokud máte zájem o 
stylizovanější fotografie, i ty se dají pořídit venku, není problém na místo focení donést rekvizity a poj-
mout focení trochu jinak.
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•  Ateliér i exteriér: 
Pokud si zvolíte balíček Standart Plus, je možné rozdělit focení do dvou častí. Nejdříve můžeme začít v 
ateliéru, a potom se odebrat do nějakého hezkého parku či okolí. 
Nebo focení  lze rozdělit do dvou dnů, aby to pro dítě nebylo příliš náročné. Druhou část focení můžeme 
odložit i o několik měsíců až vaše dítě zas povyroste nebo až bude vhodnější počasí. V případě,  že  by jste 
druhou půlku nemohli využít, můžete ji někomu věnovat.

•  Exteriér: 
Jak jsem se již zmiňovala, focení v exteriéru je mnohem příjemnější forma focení. Nejlépe se venku fotí na 
jaře a v létě, kdy je venku teplo, svítí sluníčko a je dlouho světlo. Ale i podzim je vhodná doba pro focení 
v exteriéru. Je kouzelně barevný a fotogenický - barvy podzimu a padající listí. I focení v zimě ve sněhu 
může být legrace. 
Nejvíce fotím v Praze 6,7 a okolí (Stromovka, Letná, Břevnovský klášter, Střelecký ostrov atd., kde to dobře 
znám a vím, kdy a kde je jaké světlo a jaký pařez :) Případně je možné se domluvit na jiném místě focení 
(u balíčku standart a výš). 
Exteriérem nemám na mysli jen přírodu, zajímavě mohou vypadat i industriální, opuštěné prostory a 
objekty.
Pokud máme domluvené focení venku a počasí zrovna nepřeje, domluvíme jiný termin nebo není prob-
lem přesunout focení do ateliéru.  Co bude pro Vás lepší...
Jinak na focení venku není uplně potřeba, aby svítilo sluníčko, důležité je, jen aby nepršelo, a nebyla Vám 
a dětem zima. Sychravé počasí, louže, mlha... mají úžasnou atmosféru.

•  U Vás doma: 
Pokud je pro vás fotografování v ateliéru jakkoli problematické, využijte možnost realizace fotografování 
v pohodlí vašeho domova. Musíte sami odhadnout, zda Váš dům či byt je dostatečně fotogenický a zda 
je tam dost prostoru a světla. Pro fotografování je vhodný i pestrý dětský pokojík, prostorný obývací 
pokoj, terasa nebo zahrada. Realizace fotografování v pohodlí vašeho domova je sice technicky, časově 
i manipulačně náročnější, ale pro Vás i Vaše děti rozhodně pohodlnější. Děti nejsou stresovány novým 
prostředím a jejich chování je tak mnohem přirozenější, což se pozitivně odrazí na kvalitě výsledných 
fotografií. Kromě stylizovaných fotografií u vás doma se dají  zachytit jedinečné okmažiky všedního dne, 
které bývají nejkrásnější, v ateliéru nevyfotografovatelný.

PO FOCENÍ: 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ:
Fotografie základně  na hrubo zpracuji v příslušném počtu barevných mutací a zašlu Vám je v nízské 
(náhledové) kvalitě s vodoznakem přes úschovnu ke stažení. Z nich si pak vyberete fotografie, které se 
Vám nejvíce líbí. Fotky upravuji hromadně, po více kusech najednou, jde tedy zatím jen o základní up-
ravení . Vámi vybranné fotografie projdou pak další, již finální korekcí a základní retuší (odstanění drob-
ných vad, pupínků, velkých pih, zjemnění vrásek  na čele a pod očima, retuše na pozadí...), tak aby jste 
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byli stále přirození.
Větší retuše ( odstranění dvojité brady,  větší množství pih, větší prsa :), menší břicho, větší volume vlasů, 
,pleška. atd...možné po domluvě a jsou zpoplatněny dle náročnosti. Napište mi pak  k číslu fotky co navíc 
by jste si přáli a já Vám pak napíši jak by to bylo náročné a co by to asi stálo. Nadstandart retuš se pohy-
buje tak ale cca od 50 -150kc za foto ).

Takže  pri výběru myslete na to že:  světlost, tmavost, barvy, výřezy atd  (jen ostrost ne) - to vše  ještě 
doladím na finálních vybranných fotografiích. 

Výběr fotografií mi zašlete v podobě čísel řazených chronologicky za sebou, nebo v náhledech. 
Zaslané náhledové fotografie slouží pouze Vám k výběru, na zveřejňování prosím počkejte až na ty 
finální upravené! 

Barevné mutace:
Náhledy, které Vám zašlu - zasílám barevné a černobílé.
Výběr mi zašlete bez ohledu na barevnost fotky, všechny vybranné dostane jak barevné, tak  i černobílé.
Pokud máte balíček standard a výš, dostanete s finálními upravenými fotografiemi i náhledy jiných 
barevných provedeních, ze kterých si vyberete ještě jednu barvičku, kterou Vám pak dopošlu v tiskové 
kvalitě.

Pokud si nebudete jisti s výběrem, ráda Vám s ním pomůžu. Mohu Vám zaslat předvýběr fotek, které 
se nejvíce líbí mně, nebo mi můžete zaslat váš širší výběr (zabalené náhledy v zipu) a já vám z nich 
doporučím ty nejlepší. 

Doba zpracování:  První náhledy zasílám cca do dvou dnů, a pak čekám až si vybere ty Nej. (Moc neo-
tálejte, ale pokud potřebujte čas, vyberte si je v klidu, ale doba by neměla přesahovat 14 dní. 
Po té, co mi zašlete výběr, je se pohybuje doba zpracování od 2-14 dnů, podle náročnosti, mé vytíženosti 
a Vaší urgence :)
Předání fotek/dat :  Přez úschovnu.

KVALITA FOTEK: 

•   Náhledová kvalita : 
Fotografie v nízké kvalitě s vodoznakem,  které slouží jen k vybrání těch nej.
•   Tisková kvalita: nejvyšší tisková kvalita vhodná i pro fotoobrazů atd...
•   Nízká kvalita:  za poplatek 500,- za jednu bar. mutaci ( +150,- za každou další dle Vašeho přání)
Vám mohu nabídnout všechny nahrubo zpracované fotografie (bezvodoznaku)-  ideál na prohlžení na 
pc, nebo  případne tisk do formátu 10x15. Větší tisk již kvalita nedovoluje, a jelikož tyto fotky jsou jenom 
polotovar, tak ani neni vhodné aby jste je větší tiskli. Tiskněte jen ty vybranné, finální.
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Rady, otázky a odpovědi...
 Slouží pouze jako památka pro Vás z celéhu průběho focení. Tak prosím tyto fotografie ani nikde 
nezveřejňovat!

BONUSY
•   Koláže/Triptychy...:
je poskládání fotografií (dvou ale i více) fotografií do nového jednoho celku.
Fotografie pak tvoří jakýsi příběh a vypadají mnohem zajímavěji než fotografie samostatné . Ve spodní 
části doplňuji malým popiskem (většinou jména a rok), ale můžete si vymyslet i vlastní, nebo ho nedávat 
vůbec. Fotografie do triptichů vybírám většinou sama, tak aby k sobě fotky pasovaly. Vybírám je z Vámi 
vybranných fotografií. Pokud chcete, můžete mi i napsat Vaší představu triptichů, jen myslete na to, že vy-
padá dobře když fotky vedle sebe jsou si  podobné aby mohly tvořit jeden celek.
Zde se můžete podívat na ukázky.

•   Animace: 
Při fotografování vznikne spoustu snímku v sekvenci za sebou, z nichž mohou vzniknout vtipné animace.
Tady je pár příkladů:    01    02    03    04    05    
Pokud Vám nejdou animace přehrát , zkuste si do PC nainstalovat tento jednoduchý přehrávač- 

•   Další bonusy a úpravy fotografií: po dohodě
Mohu Vám třeba  udělat ČB  fotku s barevným prvkem dle Vašeho přání, začlenit fotku do rámu nebo Vás 
zasadit do jiného prostředí a vytvorit zcela novou relalitu...meze přání a představám se nekladou.
Mohu i jen  doplnit fotku popiskem nebo z ní vytvořit přání či PFko.
Galerie bonusů zde : -  ale zatím stále v přípravě.

•   Rodinné alba:
Aby jste měli fotografie pohoromadě a vždy přístůpné se pochlubit se známým,  vytvářím Vám na svém  
webovém prostoru Vaše osobní fotoalba, u kterých si sama zvolíte zda budou veřejný, nebo přístup k 
nim budete mít pouze Vy. Pokud se přijdete vyfotit opakovaně, doplňuji alba dalšími fototografiiemi, tak 
můžete krásně sledovat “jak jde čas”.  Vytvoření alba občas chvíli trvá, může se stát že Vám ho pošlu až s 
delším časovým odstupem.  Do rodinné sekce se dostanete zde: 

TISK FOTOGRAFIÍ
- balíčky  momentálně neobsahují, ale dle Vašich požadavků Vám ráda doporučím a poradím co  jak a 
kde. V dnešní době internetu je jednoduché zaslat data do konkrétní fotosběrny, pak už jen vyzvednout 
nebo si je nechat zaslat  rovnou domu.
Kvalitní a cenově ještě dostupný tisk fotografií do formátu 30x40 - mohu doporučit  fotoškoda -
jako jedna z mála nabízejí zajímavý povrch rastr (vhodný pro ČBfoto) nebo metalíza (vhodný pro bar.foto).
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V ateliéru se můžete podívat na ukázky. Dělají také čtvercové formáty, do kterých často fotografie 
upravuji. Pro levnější tisk ve větším nákladu mohou sloužit levnější  fotosběrny  fotostar.cz   atd..  ale 
kvalita odpovídá ceně. Ale pro tisk menších formátů do fotoalba dostačující.

Pokud chcete zvolit levnější varintu fotoobrazu- můžete si vytisknout fotografie u fotoškody a nechat si 
je zaadjustovat u tháliipicta, nebo si to rovnou udělat celé tam, ale nemají rastr ani metalízu.

Tisk větších velkoformátových fotek a fotoobrazů -  zatím v jednání s jednou tiskárnou. 
Službu doplním časem.

Autorská práva:
Finální upravené fotografie můžete šířit, jak chcete, jen budu rádam když mě tam uvedete jako autora. 
Prosím, k šíření vybírejte opravdu jen vybranné upravené fotografie, ostatní jsou polotovar a slouží 
pouze k vybrání těch nejlepších nebo pro Vás jako vzpomínka na průběh celého focení. 
Fotografie Vám slouží pouze pro soukromé účely! Pro Komerční účely pouze po konzultaci se mnou.
Stejně tak pokud budu já chtít umístit fotografie s Vámi do galerie na web, nejdříve Vás požádám o 
svolení.

Dárkový poukaz:
Hledáte originální dárek? Ráda Vám připravím Dárkový poukaz Vám šitý přímo na míru, s grafikou a 
věnováním dle Vašeho přání. Poukazy mají platnost cca jeden rok ode dne zakoupení.

Platba: platí se hotově po focení, pak v případě doobjednání nějakých služeb  se doplácí převodem na 
účet. Dárkové poukazy  také převodem na účet.

•   V případě jakýchkoli dalších otázek mě neváhejte kontaktovat.

zpět na obsah

http://www.maynka.cz/kategorie/fotografie/
http://www.thaliapicta.cz/
http://www.maynka.cz/kategorie/rodinne_alba/?view=sluzby&nazev=darkovy_poukaz_c
http://www.maynka.cz/kategorie/rodinne_alba/?view=kontakt&nazev=kontakt
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