ČÍ SL O 2

2 2. 11 .2 0 1 4

občasník

Autor: Martin Ženíšek

Druhý rok za námi – děkujeme za podporu
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Již druhým rokem funguje ateliér PhotoProgress Plzeň na náměstí Míru. V roce 2013
odfotili všichni fotografové dohromady 610,5 hodiny. V roce 2014 se k tomuto číslu opět
blížíme a konec listopadu a celý prosinec teprve ukáže, zda tohle číslo bude vyšší nebo
se k němu pouze přiblížíme.
Máme radost z toho, že i přes obměnu fotografů v ateliéru, se vždy najdou další a
další, kteří objevují náš ateliér a mnohdy i focení v ateliéru samotné. K tomu také
dopomáhají „Dny otevřených dveří“ a workshopy pořádané ateliérem. Dosud jsme
zorganizovali 13 workshopů, jednu víkendovou školu focení, jedno „Setkání fotografů“ a
sedm „dní otevřených dveří“.
V roce 2015 budeme Dny otevřených dveří i workshopy opět pořádat. Každé čtvrtletí
uspořádáme jeden celodenní WS na svícení v ateliéru se zaměřením na focení lidí a také
jeden den otevřených dveří. Budeme se snažit, aby DOD vždy následoval po WS a
účastníci si tak mohli vyzkoušet získané znalosti v praxi. Termíny akcí uvidíte na našich
stránkách, na FB profilu ateliéru a také na sdíleném kalendáři pro registrované
fotografy.
I v roce 2015 nás čeká nákup dalšího vybavení. Letos jsme koupili černé a šedé pozadí
a dokoupili pár drobností. Budeme v tom pokračovat i nadále.
Těšíme se na Vás ve třetím roce činnosti ateliéru

V rezervačním systému
ateliéru je k 20.11.2014
registrováno 99
fotografů

Dne 14.12.2014 od 16 do 18 proběhne Vánoční večírek ateliéru PhotoProgress.
Všichni fotografové, kteří u nás v roce 2014 fotili (nebo budou fotit do 5.12.) dostanou
od nás dáreček. Dostane se opravdu na každého, který si pro dáreček přijde.

Výhody ateliéru PhotoProgress Plzeň
1) Pronájem ateliéru 24 hodin denně – NON STOP (vyjma Vánoc)
2) Profesionální technické vybavení a velké množství rekvizit
3) Sdílený kalendář s vlastním přístupem nejen pro rezervace termínů
4) Všestranné zaměření ateliéru. Fotit můžete kohokoliv od lidí (portrét, glamour,
fashion, akt) přes produkt až po domácí miláčky
5) Útulnost, čistota, stálá teplota vhodná pro focení a občerstvení.

Martin

Renata

6) Oddělené místo pro líčení a vizáž od focení. K dispozici dvě umyvadla se zrcadly
pro velké fotoprodukce.
7) Neúčtujeme nic za běžně opotřebované nebo lehce poškozené pozadí.
8) Učebna pro 15 lidí je součástí prostoru. Lze si jí pronajmout samostatně na výuku,
pořádání workshopů, nebo jí využít při focení.
9) Možnost uskladnění vlastních rekvizit pro fotografy, kteří u nás fotí často.
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Nové černé i šedé fotopozadí

Summary

Od října využíváte nové černé pozadí z netkané textílie. Prosím, chovejte se
k němu s úctou a opatrností. Jelikož k nám do ateliéru mohou chodit i pejskové,
kočičky a další domácí mazlíčci (vánoční focení s pejsky je velmi oblíbené), vrátili
jsme zpět i původní černé pozadí, které je na řetězu označeno „pro focení s
pejsky“. Je to především z hygienických důvodů. U tohoto pozadí tolerujeme běžné
znečištění od psích tlapek a srsti. Obě černá pozadí jsou v případě potřeby čištěna
vlhkým hadrem a válečkem na chlupy.

Nejen úspěchy živ je člověk a tak se sluší říct,
co jsme zkoušeli a nepodařilo se, nebo jsme
z nějakého důvodu nezkoušeli.

Šedé papírové pozadí je také nové a nejde vyčistit!!! Musí se zkracovat, proto
jej udržujte v maximální čistotě.
Pro všechna pozadí platí: Vstupujte pouze s čistou obuví, pejskové s čistými
tlapkami, kočárky s čistými kolečky. Pozor na šmouhy od koleček, obuvi, čáry od
propisek, pastelek… které jdou velmi těžko (pokud vůbec) odstranit i z bílého
omyvatelného vinylového pozadí. Jídlo, pití a psací potřeby udržujte v případě
dětí mimo ateliér!!! Děkujeme tímto za nás i ostatní fotografy.

Pravidelné čištění koberců
2.12. večer proběhne čištění koberce v ateliéru i v učebně. Koberce při
podzimním vytížení ateliéru čištění potřebují častěji. 3.12. pak budou schnout do
sucha. Některé dny se fotí až 11 hodin denně, tak aby jste nepřišli o den focení, tak
bude otevřeno ještě v pondělí 22.12. Pak již bude zavřeno až do neděle 28.12.
K čistění máme dvě prosby:
1) Zkuste prosím sebe i své klienty v době blátivého (a brzy sněhového) počasí
vyzout před ateliérem. Jejich děti a děti jiných klientů pak nepolezou po špinavém
koberci. Běžně špinavá obuv nevadí, ale vyšlápnuté bláto nebo plné boty písku
opravdu neudělá ani v učebně ani v ateliéru pěkné prostředí.
2) Poproste své klienty, aby své děti krmili sušenkami a jinými dobrotami mimo
ateliér. Není nic lepšího, než když fotograf fotící po Vás rozšlápne sušenku a
zašlape drobky do koberce.

Nové skříně – nový prostor pro rekvizity
1) Pro uložení rekvizit v ateliéru. Za dvířky jsou schované citlivější rekvizity. Snad
díky tomuto opět vydrží o něco déle.
2) Stolek na vaření kafe a čaje nabízí více prostoru. A většina věcí je v úrovni očí.
Doufáme, že se nás již nikdo nebude ptát, kde jsou skleničky, kde je cukr... kde je...
3) Zamykatelná velká skříň na chodbě je připravena pro fotografy a fotografky,
kteří u nás fotí stále a chtějí si nechávat u nás svoje rekvizity. Pro držitele
permanentek je uložení po dobu platnosti permanentky zdarma. Vše platí do
vyčerpání kapacity skříně.

PC a wifi – počítač byl v učebně na stolku
téměř rok a až na jedno použití uplatnění
nenašel. Na wifi se za celé dva roky ptali tři
lidé.
WC – bohužel veškerý tlak na majitele domu je
zatím marný a tak do úpravy sociálního
zařízení zatím investováno nebude.
Vodní ministage – i tato část nebyla využívána
a proto přestala být nabízena. Focení ve sprše
si vyzkoušeli účastníci záříjového kurzu a
v následujícím období bude sloužit sprchový
kout maximálně pro sprchování po focení.
Rekonstrukce budovy – Práce na rekonstrukci
omítky se zastavily v červnu tohoto roku, když
město přikázalo odstranit lešení z důvodu příliš
dlouhé doby záboru chodníku. Jelikož velká
část revitalizace budovy je placena z veřejných
fondů, jsou práce závislé na penězích, které
z těchto zdrojů plynou. Před necelým měsícem
se budova dočkala nových vstupních dveří.
Práce na obnově omítky se při pracovním
postupu od shora dolů zastavily těsně nad
okny ateliéru. Po následující zimě očekáváme
opět vybudování lešení a pokračování
v započatých pracích. Bohužel na tohle jsme
malí páni a vše je v rukách a plánech majitele.
Bourání dělící zdi mezi ateliérem a učebnou
bylo po malém výběrovém řízení zastaveno.
Všechny firmy, které cenu nabídly, zatím
překročily stanovený rozpočet. Hledáme pro
tuto stavební práci jiné řešení, abychom
stavební práce mohli v létě začít.
Setkarty na rezervačním kalendáři. Chystáme
již brzy rozšíření z pěti modelek na sedm nebo
osm. Jedna dívka má již testovací focení za
sebou a další budeme teprve oslovovat. Pokud
Vám focení někdo odřekne, můžete se
domluvit s prověřenými dívkami.
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Proč WS a DOD děláme?
Facebooková
prezentace ateliéru
PhotoProgress má
227 fanoušků

Workshopy a další doprovodné akce jsou zaměřeny hlavně na užívání našeho ateliéru. Proto
nepořádáme WS s exteriérovou tématikou. Většina z Vás se chce zdokonalit ve focení v
malém Plzeňském ateliéru. Z toho důvodu k nám nezveme zkušené lektory z Prahy. Pro
spoustu z Vás je důležitá cena a proto jsou kurzy pořádány téměř za náklady na ně
vynaložené. Očekáváme totiž návrat formou pronájmů právě toho našeho ateliéru
PhotoProgress. Kvalitní lektoři mají jistě svůj význam, ale take svojí cenu. Navíc na našich WS
se dozvíte pouze praktické rady, které brzy sami využijete. Je pro nás důležité, aby si
fotografové, kteří k nám chodí a pronajímají si atelier, měli možnost rozšířit si svoje “obzory”.
Následně si v rámci “dnů otevřených dveří” můžou všichni pozvaní a oslovení přijít svoje
získané znalosti ověřit. Tyto nedělní odpoledne, kdy se DOD zpravidla konají, jsou vhodné pro
setkání fotografů všech zkušeností, žánrů a oborů fotografie.

Plánované workshopy a dny otevřených dveří 2015
Workshop – Ateliérové svícení od A do Ž (9:00-18:00)

Jakékoliv náměty na vylepšení
našich služeb nám říkejte
přímo a hned, jak Vás
napadnou. Nebo je pište na
martin@zenisek.info.

Rádi Vám vyjdeme vstříc,
jelikož Vaše spokojenost
je u nás na prvním místě.

Na facebooku nás najdete
jako: Ateliér PhotoProgress

18.ledna 2015

Druhy světla (měkké x tvrdé), druhy svícení (stálé x záblesková), rozdíl mezi nalíčenou a nenalíčenou
modelkou, krátký návod, jak dobře nasvítit postavu na bílém, šedém a černém pozadí, pokročilé
techniky svícení, komunikace s modelkou, ukázka pár úprav nafocených fotek pomocí PS a LR.
Cena 1800,-Kč / kapacita: 6-7 fotografů

Den otevřených dveří č.8 – modelka s profi líčením (12:00-18:00)

25.ledna 2015

Přihlášení zájemci si mohou přijít zafotit s modelkou. Vstupné dobrovolné formou jídla a pití.
Vstup zdarma / kapacita 12 fotografů

Další workshopy a dny otevřených dveří budou následovat. Termíny ještě nejsou známé a
budou včas uveřejněny na stránkách ateliéru, sdíleném kalendáři a facebooku.

Permanentky a dárkové poukazy na focení

Nechali jsme se inspirovat podobnými ateliéry v jiných městech. Díky tomu jsme zavedli
permanentky na focení. Přichystali jsme hned dvě varianty. Tou pomalejší je 10-ti hodinová
verze na tři měsíce od data první hodiny za 2500,-Kč. Pokud víte, že 10 hodin odfotíte do
měsíce, můžete 10-ti hodinovou permanentku koupit už za 2200,- Kč. Touto akcí snížíze cenu
focení až na 220 Kč za hodinu.

Druhou skupinu tvoří dárkové poukázky. Můžete udělat radost známému a přihlásit ho na
kurz ateliérového svícení. Poukázku Vám vystavíme přímo na jméno obdarovávaného.
Poukázka nepůjde vyměnit zpět za peníze. Přehled workshopů najdete v následujícím článku.
Radost nemusíte nutně dělat jen poukazem na kurz. Známého, příbuzného nebo obchodního
partnera můžete obdarovat poukazem, kdy za něj zaplatíte ateliér a on si půjde užít samotné
focení.
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Pár rad k rezervacím
Aktuality, e-maily, telefony:
- Čtěte námi posílané aktuality, píšeme je pro Vás a píšeme informace, které Vám i
nám zaručí bezproblémově fungující spolupráci.
- Hlaste nám změnu Vašich kontaktních e-mailů a telefonů. Pro nás jsou základem
ty, které jste uvedli při registraci. Změnu příjmení si fotografky novomanželky
mohou změnit samy, ale prosíme alespoň o upozornění.
- V případě, že již nechcete být registrováni a nechcete využívat náš ateliér, kdykoliv
můžete zažádat o zrušení Vaší registrace.
Fotografové:
K dnešnímu dni je v rezervačním systému capsa.cz registrováno 99 fotografů. Jsou
mezi Vámi i ti, kteří registraci mají, ale nikdy u nás ještě nefotili (cca 30). Tito
fotografové budou telefonicky kontaktováni s dotazem na focení u nás.
Zrušení rezervace:
Zrušení rezervací je bohužel věc, kterou my ovlivnit nemůžeme a také ji nemůžeme
tolerovat pravidelně. Bohužel se stává často při TFP focení, kdy si to modelka
bezdůvodně rozmyslí (i nám se to párkrát stalo). Storno poplatky se řídí bodem 8
dokumentu Pravidla a systém rezervace. Částečně Vám mohou pomoci modelky,
které najdete na setkartách v kalendáři.
Obsazenost ateliéru:
Nacházíme se opět v podzimní době, kdy je ateliér v provozu celý den. A za jeden
víkend je odfoceno tolik hodin, kolik bylo za červen, červenec nebo srpen.
Fotografové se zde střídají z hodiny na hodinu, a proto je velmi důležité chodit na
focení včas a včas také ateliér opustit. Nemůžeme tolerovat prostoje a další
fotograf čekat. Upozorněte na to své klienty. Máte-li hodinovou rezervaci, musíte v
danou hodinu ateliér opustit, tzn. skončit s focením včas, abyste stihli uklidit ateliér
a Vaši klienti se sbalit. Dle zkušeností z hodinového focení je čistý čas focení 45
minut, prvních 5-10 minut je věnováno seznámení, přípravě a domluvě co se bude
fotit a posledních 5-10 minut úklidu a domluvě o předání fotek. Proto pečlivě
zvažte, zda není lepší rezervovat ateliér na delší dobu. Pro domluvu s Vašimi klienty
před focením lze využít učebnu při rezervaci zdarma – v kalendáři červeně „příprava
na focení“. Při nedodržení rezervovaného času po Vás bude požadován příplatek za
pronájem dle bodu 4 dokumentu Pravidla a systém rezervace.
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Jaké jsou vize a plány?
1) Chceme stále spokojené klienty – fotografy,
kteří se budou vracet a fotit v ateliéru pravidelně.
2) Kvalitní technické vybavení a slušné zázemí.
Stále se zvětšující nabídka technického vybavení a
rekvizit
3) Spokojení návštěvníci – klienti našich klientů.
Každý návštěvník našeho ateliéru by se měl cítit co
nejpříjemněji. Jen tak se přijde znovu vyfotit a
s velkou pravděpodobností si vybere stejného
fotografa. K tomu se snažíme vylepšit a zdokonalit
zázemí.
4) Chceme být jedničkou na trhu v Plzni a
Plzeňském kraji. Pečlivě monitorujeme konkurenci
a udržujeme si zdravý přehled. Inspirovali jsme se
například z ateliérů v celé ČR s permanentkami,
které mají velký úspěch.
Nečekejte „podstřelení“ nájemní částky. To
rozhodně dělat nebudeme. Není to nutné a
nemáme to zapotřebí. Částka, kterou jsme v lednu
2013 nastavili, zůstala v platnosti v roce 2014 a
zůstane v platnosti i v příštím roce. Vy se můžete
spolehnout, že za tyto peníze najdete nejen 6
světel v ateliéru, ale také čaj, kávu, cukr, toaletní
papír na svém místě. V ateliéru bude vždy 22-23°C.
Navíc částka pokrývá veškeré náklady na provoz po
celý rok.
Věříme, že po spojení ateliéru s učebnou přinese
focení v našem ateliéru do této oblíbené činnosti
další rozměr. Oba prostory půjde oddělit

zatahovatelnými dveřmi.

Kontakty:

Rekvizity:

Ateliér PhotoProgress Plzeň

Nakoupili jsme pro Vás nové rekvizity převážně na předvánoční focení. Další nákup
chystáme. Jak je psáno výše, rekvizity mají svoji novou skříňku. Dodržujte pořádek a
uložení rekvizit. Chovejte se k rekvizitám s úctou. Každou poničenou rekvizitu po
vašem focení nahlaste! Není vždy v naší moci po každém fotografovi všechno
zkontrolovat. Jak by bylo Vám, kdybyste chtěli použít nějakou rekvizitu a zjistili, že
je zničená a tudíž Vaše vysněná fotka není možná?

Náměstí Míru 3, 30100 Plzeň

Nákup nového vybavení
Těsně před Vánocemi bychom rádi objednali stativ s výsuvným ramenem, aby šlo
světlo umístit i nad focený model. K objednávce připojíme také ještě další nástavce
na světla, aby pro našich 6 světel existoval větší výběr, například malý softbox
40x40 atd... Zda zboží přijde ještě do konce roku neovlivníme.
Tímto se těšíme na Vaši návštěvu u nás v ateliéru a věříme, že se budete u nás cítit
jako doma. Pokud máte nějaké nápady na zlepšení, nenechávejte si je pro sebe a
dejte nám je co nejdříve vědět. Na viděnou...

Web: www.photoprogress.cz
Mail: martin@zenisek.info
renata@zenisek.info
Telefon: 721821999 – Martin
777361410 – Renata

