
AAssttrroonnoommiicckkýý  ffoottooggrraaffiicckkýý  kkrraajjiinnkkáárrsskkyy  wwoorrkksshhoopp  
nnaa  TTeellggáárrttee  vv  NNíízzkkyycchh  TTaattrráácchh

1166..  --  1188..  1100..  22001155

V mene Gardenia Photography Vám ďakujem za záujem zúčastniť sa 
astronomického fotografického krajinkárskeho workshopu 
na Telgárte pod Nízkymi Tatrami v dňoch 16.-18. 10. 2015. 

S hosťom a lektorom workshopu Petrom Horálekom, známym českým astrofotografom, 
popularizátorom astronómie, autorom a cestovateľom sa tešíme 

na stretnutie s Vami a veríme, že sa rozhodnete prísť. 
Som organizátorom a moderátorom workshopu a dlhoročným astrofotografom

a rád Vám zodpoviem Vaše otázky .

Okolie Telgártu ponúka fantastické pohľady na hviezdnu oblohu. Je to jedno z mála miest
v strednej Európe, kde je nočná obloha mimoriadne tmavá a len minimálne svetelný smog 
atmosféry. Prichádzam sem pravidelne už od roku 2000 a môžem potvrdiť, že je to skvelé
miesto pre krajinkárskeho astrofotografa. V optimálnych podmienkach dosahuje tmavosť
oblohy hodnoty 21,5 - 21,7 mag/arc. Je len otázkou času kedy bude táto oblasť vyhlásená 
za Park tmavej oblohy.

Práve na krajinkársku astronomickú fotografiu je zameraný tento workshop. Budeme 
fotografovať Mliečnu cestu, súhvezdia, zvieratníkové svetlo, prirodzené žiarenie atmosféry
(airglow), prelety družíc a meteorov z roju Orioníd (a možno sa pošťastí aj polárna žiara...)

Prirodzené žiarenie atmosféry (airglow) v sedle Besník pri Telgárte 14.12.2013 . Foto Marián Dujnič
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Tento workshop je vhodný rovnako pre fotografov, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti 
s fotografovaním hviezdneho neba a chcú preniknúť do jeho tajov ako aj pre fotografov 
s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti. Poznatky z astronómie nie sú nevyhnutné.

Súčasťou programu je nielen fotografovanie, ale najmä spracovanie a úprava 
panoramatických snímok. Manuál so základnými postupmi na fotografovanie hviezdnej
oblohy a následné spracovanie dostane každý účastník v rámci workshopu. Petr Horálek
ovláda veľa tvorivých a inovatívnych postupov ako vyťažiť z fotografického materiálu 
maximum a o svoje poznatky sa rád s Vami podelí.

Program je pripravený i pre prípad eventuálneho nepriaznivého počasia. V prípade
nevhodných poveternostných podmienok sa budeme venovať spracovaním fotografií 
v rôznych grafických programoch.

Z organizačných dôvodov je však počet účastníkov veľmi obmedzený. 

MMôôžžeemmee  pprrĳĳaaťť  iibbaa  pprrvvýýcchh  oosseemm  vváážžnnyycchh  zzáájjeemmccoovv,,  
kkttoorríí  zzaappllaattiiaa  úúččaassttnníícckkyy  ppooppllaattookk  nnaa  úúččeett  uuvveeddeennýý  nnaa  kkoonnccii  ttoohhttoo  iinnffoorrmmaaččnnééhhoo  oozznnaammuu. 

MMiieessttoo  kkoonnaanniiaa  wwoorrkksshhooppuu,,  uubbyyttoovvaanniiee  aa  ssttrraavvoovvaanniiee
Workshop sa uskutoční v Penzióne u Hanky v obci Telgárt na Horehroní na úpätí 
majestátnej Kráľovej hole. Tam je zabezpečené aj ubytovanie v dvojposteľových izbách na
dve noci vrátane raňajok v sobotu a v nedeľu (je zahrnuté v cene workshopu). 

Fotografovať budeme v blízkosti lokality na lúkach pod južnými stráňami Nízkymi
Tatrami a v Slovenskom raji.

Ak sa zúčastníte workshopu, máte tiež možnosť predĺžiť si pobyt v penzióne z nedele 
na pondelok 18./19. októbra 2015 (nie je zahrnuté v cene workshopu), prípadne aj na ďalšie
noci. V prípade priaznivého počasia bude v nedeľu večer a v noci pokračovať fotografovanie
hviezdnej oblohy s inštruktážou. 

Stravovanie je možné v penzióne za veľmi prĳateľné ceny (národná a medzinárodná
kuchyňa vrátane vegetariánskej).

Pri penzióne sa nachádza aj parkovisko. 
Blízko penziónu sa nachádzajú známe Telgártske železničné viadukty postavené 

v polovici tridsiatych rokov minulého storočia počas prvej Československej republiky. 
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DDoopprraavvnnéé  ssppoojjeenniiee  nnaa  TTeellggáárrtt
VVllaakkoomm  ddoo  ssttaanniiccee  PPoopprraadd--TTaattrryy::
z Bratislavy rýchlikom 9,55h (R605), príchod do Popradu-Tatier14,30h
z Košíc 12,14h (R608) príchod do Popradu-Tatier 13,29h (prestup na bus na Telgárt)
z Banskej Bystrice 13,38h (REX783), príchod na zastávku Telgárt penzión 15,31h
z Prahy (Ostravy) 7,48h (EC1003 RegioJet), príchod do Popradu-Tatier 14,42h (stade bus 
na Telgárt). 
ZZ aauuttoobbuussoovveejj  ssttaanniiccee  PPoopprraadd
linka 608400 (Revúca) odchod o 15,25h, príchod Telgárt, Obecný úrad 16,12h.
linka 608400 (Revúca) odchod 17,55, príchod Telgárt, Obecný úrad 18, 32h.

PPrrii  ooddcchhooddee  zz TTeellggáárrttuu
VVllaakkoomm  zzoo  zzaassttáávvkkyy  TTeellggáárrtt  ppeennzziióónn
do Banskej Bystrice 8,27 (REX780), príchod 10,20h (pokračuje ako osobný vlak do Zvolena,
príchod 10,51h). Prípoj do Bratislavy 11,02 (R832), 
odchod 16,30h (REX 782), príchod do Banskej Bystrice 18,22h (pokračuje ako osobný vlak do
Zvolena, príchod 18,51h). Prípoj v Banskej Bystrici do Prahy (cez Žilinu, Ostravu) 13,35h
(Zr1852 Borišov) s priamym lôžkovým vozňom do Prahy.

AAuuttoobbuussoomm  zzoo  zzaassttáávvkkyy  TTeellggáárrtt,,  OObbeeccnnýý  úúrraadd
linka 608400 (Poprad): v nedeľu 8,22h, 12,16h, 17,09h
v pracovné dni 8,22h, 12,16h, 15,30h
Príchod na autobusovú stanicu v Poprade: v nedeľu 9,20h, 13,09h, 18,05h
v pracovné dni 8,22h, 12,16h, 16,23h.
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VVllaakkyy  zzoo  žžeelleezznniiččnneejj  ssttaanniiccee  PPoopprraadd--TTaattrryy
do Bratislavy hl. st. 9,31h (R604) v Žiline je prípoj do Prahy cez Púchov, Valašské Meziříčí,
odchod 11,38h (Ex222 Detvan)
do Košíc (Prešova) 9,38h (IC401 RegioJet), 10,32h (R601)
do Prahy (Ostravy) 12,53h (EC242 Košičan), jazdí len v nedeľu. 

PPrrooggrraamm  wwoorrkksshhooppuu  ((pprriissppôôssoobbíí  ssaa  ppoovveetteerrnnoossttnnýýmm  ppooddmmiieennkkaamm))

PPiiaattookk  1166..  1100..  22001155
17,00: príchod účastníkov, ubytovanie
17,30: večera
19,00: pri jasnom počasí odchod na pozorovacie miesto a fotografovanie 
Pri zamračenej oblohe zoznámenie účastníkov a úvod do krajinkárskej astrofotografie

SSoobboottaa  1177..  1100..  22001155
9,00-10,00: raňajky
10,30: prednáška a praktické ukážky z krajinkárskej astrofotografie
12,30: obed
13,30-15,00: pešia vychádzka do okolia, fotografovanie prírody a známych telgártskych
železničných viaduktov
15,30-18,00: spracovanie fotografií z predchádzajúcej noci, resp. úvod do zložitého
spracovania dát
18,00-19,00: večera.
19,00: pri jasnom počasí odchod na pozorovacie miesto a fotografovanie
Pri zamračenej oblohe, cestopisná astrofotografická prednáška, diskusia

NNeeddeeľľaa  1188..  1100..  22001155
9.00-10,00: raňajky
10,00: individuálne spracovanie fotografií, resp. ukážky ako spracovať astronomické 
fotografie
12,30: obed
13,00: ukončenie workshopu, resp. individuálny program 

Záujemcovia môžu ostať na ďalšiu noc. (Nie je v cene workshopu).
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OOddppoorrúúččaannéé  vvyybbaavveenniiee  aa  vvýýssttrroojj  pprree  úúččaassťť  nnaa  wwoorrkksshhooppee
Potrebná je digitálna zrkadlovka s objektívom (objektívmi) s ohniskovou dĺžkou 10-24 mm, 
prípadne až 50 mm, statív, káblová spúšť, baterka (ideálne s červeným svetlom). Prenosný
počítač s programami Lightroom a Photoshop je výhodou, pretože Petr Horálek bude 
individuálne vyučovať rôzne technické postupy fotografického postprocesu.  Pre tých, ktorí
budú bez notebooku poslúži premietanie postupov na plátno. Fyzická náročnost workshopu
bude ľahká.

Telgárt a okolie sa nachádza v horách v nadmorskej výške okolo 1000 metrov, 
nočné teploty tu klesajú v polovici jesene už hlbšie pod bod mrazu, preto oceníte ak prídete
na akciu s kvalitným zimným oblečením, pevnou a nepremokavou obuvou s návlekmi. Nad
ránom býva na lúkach zvyčajne rosa a vysoká vlhkosť. Pretože budeme v noci fotografovať 
až do úsvitu, ostane málo času na nočný odpočinok. Program fotografického workshopu
budeme operatívne meniť podľa aktuálneho počasia. V prípade hmly v údolí budeme mať
zabezpečený odvoz do priestoru nad vrchnú hranicu hmly.

ÚÚččaassttnnííccii  wwoorrkksshhooppuu  ddoossttaannúú  ddaarrččeekk,,  kknniihhuu  PPeettrraa  HHoorráálleekkaa,,  TTaajjeemmnnáá  zzaattmměěnníí ss  oossoobbnnýýmm  
vveennoovvaanníímm..  
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Zodiakálne svetlo, Šumiac, 15.2.2015. Foto Marián Dujnič
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PPooddmmiieennkkyy  nnaa  úúččaassťť  nnaa  wwoorrkksshhooppee
Poplatok za účasť na workshope je 179 eur, (workshop, 2x nocľah s raňajkami),

ktorý treba poukázať na účet organizátora
IIBBAANN  SSKK3366  11110000  00000000  00002266  22005522  00771199

AAddrreessaa  pprrííjjeemmccuu
PPhhDDrr..  MMaarriiáánn  DDuujjnniičč  --  GGaarrddeenniiaa  PPuubblliisshheerrss,,  VVííggľľaaššsskkáá  22,,  885511  0077  BBrraattiissllaavvaa

TTaattrraabbaannkkaa,,  HHooddžžoovvoo  nnáámmeessttiiee  33,,  885500  0055  BBrraattiissllaavvaa  5555
SSwwiifftt  kkóódd  TTAATTRRSSKKBBXX

Vzhľadom na veľký záujem nie je možné zaplatiť za účasť na workshopu až na mieste 
konania. Platba vopred je nutná. Prílohou tohto informačného materiálu je prihláška 
v programe Word, ktorú prosím odoslať e-mailom na adresu:

mmaarriiaann..dduujjnniicc@@ggmmaaiill..ccoomm
Ak budete mať otázky, zavolajte mi na telefónne číslo +421 903 251 071

Obratom Vám oznámi, že Vaša prihláška bola prĳatá a požiadam Vás o úhradu na účet. 
Po prĳatí úhrady Vám definitívne potvrdím Vašu účasť na workshope. Ak si budete priať,
vystavím Vám daňový doklad v podobe faktúry.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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Petr Horálek Marián Dujnič
Facebooková stránka workshopu:

https://www.facebook.com/events/1614980062097824/
Webová stránka Penziónu u Hanky

www.ubytovanietelgart.sk
/Fotogalerie Petra Horálka:

http://www.astronom.cz/horalek
Facebookový fotografický profil Mariána Dujniča: https://www.facebook.com/marian.dujnic
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