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Naše první setkání

Přemýšlel jsem, co asi tak o mém prvním setkání s roháčem napíšu. A došlo mi, že asi není moc o čem psát. 

Zná ho snad každý. A při našem setkání totiž nedošlo k ničemu výjimečnému. A přesto, viděl jsem ho na živo 

poprvé a musím uznat, že je to naprosto úchvatné zvíře. Pomohla nám ho najít skupinka lidí, kteří si při 

procházce lednickým parkem něco fotili telefony a kompaktíky. Takové srocení lidu vždycky znamená něco 

zjímavého. Tajně jsem doufal, že to bude roháč. I kvůli případnému spatření tohoto brouka jsem naplánoval 

naše setkání s Jurou a Mirkou v parku Lednice. No a nakonec se to povedlo! Fotky vznikaly celkem narychlo, 

určitě by se s nimi dalo víc "vyhrát", ale jsem moc rád i za ně. Roháč byl hodně aktivní i díky všudypřítomným 

mravencům, kteří mu ztrpčovali cestu po kmeni statného dubu. 

Canon ST-E2

Nebylo moc času na vymýšlení a díky přítmí, které pod hustou korunou dubu vládlo, bylo třeba využít blesk a 

focení v sérii místo stativu. Chvíli jsem naivně přidělal foťák na monopod, ale na aktivního roháče to nemělo 

smysl. Proto jsem foťák zase oddělal a požádal manželku, aby mi držela blesk. Poslední dobou využívám při 

focení kytek (a teď tedy i brouků) blesk řízený transmitterem Canon ST-E2. Je to úžasná pomůcka, kterou 

budu využívat hlavně při focení kolibříků v Panamě. A právě připravované společné focení kolibříků v Panamě 

bylo hlavním důvodem našeho setkání s Jurou. Roháč nám naše setkání velmi zpříjemnil.

Roháč obecný 
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#2 Krasavec — Petr Bambousek 2010-07-14 20:04

Když píšeš Krasavec, tak už nemusíš psát, kde je. To je přece úplně jasný 

#1 Paráda — 2010-07-07 06:44

Krásavci šej fotke.

Zvlášť ten dole 

Myslím toho vľavo dole 
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