Technické specifikace fotografií a info o knize
Pokud se rozhodnete mě fotografii/e poskytnout bude nejlepší je naskenovat a to minimálně na
600DPI na kvalitním skeneru. Scany nijak neupravujte, já si je upravím jak budu potřebovat. Pokud
je to ve vašich silách bylo by nejlepší je vypálit na CD a poslat na mou adresu :
DOLEŽAL PETR
NA KANADĚ 404
691 56 HRUŠKY U BŘECLAVI
Případně je poslat mailem (ale pozor je to docela velká příloha - ZIP), nebo vložit do úschovny
(http://www.uschovna.cz/) kde je stáhnu k sobě do PC
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MĚ SAMOTNÉ PAPÍROVÉ HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
NEZASÍLEJTE POŠTOU!!!! S TÍMTO ÚŘADEM MÁM SVÉ VELICE ŠPATNÉ
ZKUŠENOSTI!!!!!!!
Ke každé foografii je nutné uvést toho (teda pokud se to ví) :
KDE TO JE FOCENO
KDY TO JE FOCENO
CO JE NA FOTCE ZA DĚJ
AUTORA FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE JSOU HONOROVÁNY!!!!!!
Honorář bude vyplacen za fotografie zařazené do knihy a po sepsání smlouvy s vydavatelem.
Nemusíte se tedy bát, že mnou budete ošizeni :-))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Námět fotografií jaksi vyplívá z názvu – JAKÁKOLIV vojenská technika 1918-1968. Přednostní
zájem je o tanky a podobnou těžkou pozemní techniku (samohybné děla, kanony, nákladní
vozidla,.....). Sice jsem se rozhodl, že se budu převážně věnovat pozemní technice, ale pokud máte
zajímavu fotku na letadlo je možné ji zařadit do knihy.
Pokud se fotografie nedostane do užšího výběru a nebude v knize použita nemusíte se bát o to,
že bude na internetu zveřejněna či jinak použita bez Vašeho svolení.

Kniha zatím nemá oficiální název. Bude zhruba nějak takto : Zajímavá vojenská technika na
území Československa 1918-1968. Rozsah plánuji asi na 80 listů a na nich tak 200-300 fotografií.
Spolupracuji na ní s kolegy : Markem Solarem (Zvolen-Slovensko) a Vladimírem Kosem
(Třeboň).
Zatím jsme se dohodli na vydání u vydavatelství JAPO http://www.japo-publishing.cz/. Kniha je ve
fázi počátečního vývoje.
Pokud něco není jasné pište na
dolinkanada@gmail.com

