JAK SE PŘIPRAVIT NA FOCENÍ?
1. OBECNÉ INFORMACE
Jak to probíhá, a co s sebou?
•

•
•
•

•

•
•

Před focením spolu podepíšeme Smlouvu o dílo (v případě nezletilosti je k podpisu
zapotřebí zákonný zástupce, u kterého budu potřebovat předem znát jeho celé
jméno).
Seznámím se s Tvým zvířátkem a v případě potřeby mu necháme prostor, aby si
zvyklo na foťák a jeho zvuk.
Do přípravy na samotné focení zvířete můžeme zapojit focení také přímo s Tebou,
abychom zvíře ujistili, že je vše v pořádku.
Během focení mohu potřebovat, abys mi zvíře směroval/a dle požadavků, aby ses
v některých případech snažil/a o nasměrování jeho pohledu do mého foťáku,
v případě psa dával/a povely, které umí, a během toho všeho, aby ses snažil/a mi
netvořit stín. 😊
S sebou si vezmi nějaké dobroty, které Tvůj mazlík miluje, a kterými ho budeš
průběžně odměňovat, nebo které budou moci jinak posloužit při focení, a také
nějakou hračku, pokud nějakou má (u psů typicky například míček). Budeš-li chtít
využít třeba i nějakou konkrétní rekvizitu, můžeš ji přinést také. 😊
Nezapomeň si vzít také dobrou náladu, a hlavně velkou trpělivost. 😊
Doporučuji pravidlo 1 zvíře = 1 člověk. Čím víc lidí bude, tím větší je riziko, že se
zvířátko bude stále něčím rozptylovat ve chvílích, kdy to nebude žádoucí. (Jde však
pouze o doporučení a samozřejmě nikomu nebudu zuby nehty bránit v rodinné
procházce. 😊) V případě většího počtu zvířat záleží především na tom, o jaká zvířata
se jedná. Je potřeba, aby se dala uhlídat a nemotala se mi během focení pod nohy (za
prvé by to focení značně komplikovalo, za druhé bych nerada omylem nějakému
ublížila). Pro více zvířat tedy doporučuji aspoň 2 osoby – jedna, která se bude starat
o focené zvíře, a jedna, která se bude starat o ta, která se budou zrovna nudit. 😊

Jak máš zvíře na focení připravit?
•

•

Zjednodušeně řečeno, zvířátko připrav tak, jak ho „připravuješ“ běžně, když chceš,
aby mu to slušelo. 😊 Netrap ho zbytečně něčím, na co není zvyklé. Lepší také je,
když krátce před focením moc nejí, abychom mohli naplno využívat pamlsky.
Obecně by zvířátko mělo být především čisté a mít čisté oči, proto si s sebou můžeš
vzít i nějaké vatové tampóny, kterými ho i v průběhu focení budeš moci zbavit
případných nečistot kolem očí.

•

U psů, resp. fen, vybírejte prosím termíny mimo jejich hárání.

Jak se máš na focení připravit Ty, chceš-li společnou fotku se svým mazlíkem?
•
•

•

Připrav se především tak, aby ses cítil/a dobře. 😊
Líčení doporučuji až před samotným focením, případně až během něj, aby bylo
čerstvé a vyvážené. Pro zmatnění pleti doporučuji zvolit suchý pudr, a to samozřejmě
v barvě, která odpovídá Tvému přirozenému odstínu. Řasy by neměly být slepené
řasenkou a stejně tak by na nich neměly být žádné žmolky. Každá chybička v líčení na
fotografiích ještě více vynikne, proto si dej záležet. 😊
Jestliže se líčit nechceš, nic se neděje, můžeš být zcela přirozený/-á! Nicméně
z fotografického hlediska bych doporučovala použít minimálně ten pudr, a to i u
mužů, aby se pleť na fotkách neleskla. 😊

Jaké informace od Tebe budu potřebovat do smlouvy?
•
•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Datum narození
Bydliště
Účel fotografií, pokud mají být určeny k jinému užití než soukromému
Balíček, který sis zvolil/a
Způsob předání (zaslání elektronicky na e-mail, nebo předání na CD, a to buď osobně
v Praze, nebo prostřednictvím pošty)
Doplňkové služby (např. potisk CD…)

Jaké další informace bych od Tebe potřebovala?
•
•

E-mail (v případě, že budeš chtít zaslat fotografie elektronicky)
Telefon (abych Tě mohla rychle zkontaktovat v případě potřeby)

Jaké informace mi můžeš napsat o svém domácím mazlíčkovi?
Informace jsou pro mě velmi užitečné, abych zvíře, které budu fotit, aspoň trochu znala.
Pomáhá mi to k lepšímu porozumění, představě o zvířeti, případně i k nějakému tomu
nápadu, jak dané zvíře vyfotit. Zkrátka se lépe fotí „něco“, co znáš. 😊 Kolik toho napíšeš je
čistě na Tobě. Rozhodně se ale nemusíš bát, že bys mě velkým množstvím informací akorát
zatěžoval/a. 😊
•

Jméno zvířete, příp. jeho modifikace, které používáš

•
•
•
•

Věk zvířete
Historie zvířete
Povaha zvířete, jeho výjimečnost, zajímavosti, co má/nemá rádo…
Na co reaguje, jak se dá upoutat jeho pozornost?

2. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM TYPŮM
Exteriér
•

•

Focení probíhá většinou formou krátké procházky, během které vybírám místa
vhodná pro focení, případně fotím i průběžně během procházky. Charakter focení se
řídí Tvým přáním nebo možnostmi Tvého zvířete. Podle toho se potom mohou fotit
jak fotky aranžované (umístění zvířete na konkrétní místo do konkrétní pozice), tak
zcela přirozené (pohyb, běžné chování, hra…). Podobně to probíhá i v případě, že se
fotí u Tebe na zahradě, jen s tím rozdílem, že tam je procházka opravdu krátká. 😊
Oblečení je obecně lepší spíš barevné a takové, které se k Tobě hodí. Můžeš se také
inspirovat prostředím ve kterém se bude fotit (například pro focení v přírodě může
být lepší zvolit jinou barvu než je zelená, abys příliš nesplýval/a s okolím). Můžeš se
samozřejmě fotit také v bílé nebo černé, nicméně bílá se příliš nehodí v případě, že
svítí ostré sluníčko, černá zase v případě, že je zataženo. Ber to však jen jako stručné
doporučení a nijak se tím nestresuj. Prostě přijď v tom, co Ti sluší a cítíš se v tom
dobře, případně se se mnou můžeš o volbě oblečení předem poradit. 😊

Interiér
•

Pokud chceš mít co nejhezčí fotky pořízené přímo u Tebe doma, je dobré domácnost
na focení trochu připravit, zejména co se týče aspoň základního úklidu – urovnat
věci, utřít prach, vyluxovat… Samozřejmě nemusíš dělat žádný vánoční úklid. 😊 Je
ale dobré mít prostředí, kde se bude fotit, aspoň nějak čisté a poklizené, aby fotky
vypadaly co nejlépe. 😊

Objednáním fotografické služby potvrzuješ, že jsi seznámen/a se Zásadami ochrany
osobních údajů, které nalezneš na mých webových stránkách.
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