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NEJBLIŽŠÍ KURZY
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9. října Praha
Petr Cába:  Velká DTP dílna 

aneb Chci být grafikem

10. října Praha
Martin Hájek: Makrofoto:  

Poznejte fascinující mikrosvět

11. října Brno
Josef Knápek: Rodinné 

foto snadno a kreativně

Toto číslo bylo distribuováno 47 912 odběratelům

18. DigiForum je v plném proudu 
V den vydání 33. čísla iZINu, tedy v pátek 4. října, jsou za námi dva dny bohatého 
programu 18. DigiFora a před námi den třetí, sobota. O dění na DigiForu vás pravi-
delně informujeme, a to slovem i obrazem. Fotografie umístíme i do galerie.

DÁREK
v hodnotě*

3 490 Kč

Nyní k fotoaparátu Canon EOS 600D 
Adobe Photoshop a Premiere 
Elements 11 ZDARMA!

Nyní k fotoaparátu Canon EOS 600D 
Adobe Photoshop a Premiere 

Kupujte od 1. 5. do 31. 8. 2013 vybrané zrcadlovky 
Canon a získejte část svých peněz zpět.

ZA NÁKUP FOTOAPARÁTŮ VÁS ODMĚNÍME
MŮŽETE ZÍSKAT AŽ 1300 Kč ZPĚT

Více informací na www.canon.cz/cashback

Power to 
your next step

*Uvedená cena je doporučená koncová cena včetně DPH. Platí do vyprodání zásob (minimálně do 31. 8. 2013).

VÍCE

VÍCE

VÍCE

Ještě zmíníme jednu informaci, kterou jsme 
poprvé oznámili až ve středu 2. října, tedy těsně 
před zahájením veletrhů. Na 18. DigiForu byl 
zahájen předprodej velice žádané knihy Mist-
rovství práce s DSLR za speciální veletržní cenu 
650 Kč. Přitom doporučená prodejní cena je 750 
Kč, tudíž ušetříte celou stokorunu. Pro úplnost 
připomínáme, že vydavatelem této populárně-
odborné publikace je IDIF Publishing a autorem 
Roman Pihan, s nímž se můžete setkat na jeho 
prakticky koncipovaných programech, které si 
pro vás připravil na 18. DigiForum.

© Foto: Jan Pěnkava

PŘEJÍT K CELÉMU ČLÁNKU

http://www.canon.cz/cashback/
http://www.idif.cz/kurzy/pocitacove-kurzy/graficke-kurzy/velka-dtp-dilna-aneb-chci-byt-grafikem-253cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/makrofotografie-poznejte-fascinujici-mikrosvet-1344cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/rodinna-fotografie-snadno-a-kreativne-brno--1397cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/druhy-den-18-digifora-a-veletrhu-for-camera-a-for-music-amp-show-164265cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

  Fotografická praxe                         
Vzdělávací kurz                                         
17. října 2013 BRNO

KURZYMistrovství: Externí blesk
Využijte jedinečnou příležitost: 
Roman Pihan, lektor IDIF a 
autor polulárních publikací, 
zejména Mistrovství práce s 
DSLR, povede kurz zaměřený 
na pokročilé využití externích 
zábleskových jednotek. Kurz 
obsahuje jak fotografování, tak 
i ukázkové práce a samozřej-
mě konzultace se zkušeným 
lektorem. V Brně bude Roman 
Pihan v tomto roce už pouze 
jednou! Nenechte si tedy ujít 
tuto exkluzivní příležitost!

Makrofotografie:  
Poznejte fascinující  
mikrosvět
Makrofotografie představuje 
bohatý a fascinující „svět ve 
světě“, který není běžně vidět, 
ačkoli jej máme neustále 
„pod nosem“. A přesně to je 
ten hlavní důvod, proč jsou 
makrofotografie tolik žádané a 

fascinující! Zachycují totiž něco 
mimo naší „každodenní“ reali-
tu, zcela nový svět. Cílem kurzu 
je ovládnout makrofotografii 
po stránce expoziční, kompo-
ziční i obsahové. Vhodně také 
navazuje na vybrané základní 

  Vzdělávací kurz                     
Pro začátečníky                    
10. října 2013 PRAHA

VÍCE

  Vzdělávací kurzy                     
Grafické kurzy                    
9. října 2013 PRAHA

Mimořádná příležitost: intenzivní kurz DTP!

Pětidenní intenzivní kurz. Ještě několik posledních volných míst!

Velká DTP dílna aneb Chci být grafikem
VÍCE
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kurzy, neboť předpokládá jisté 
znalosti a dovednosti. Doporu-
čujeme třeba Základy fotogra-
fování pro každého.
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http://www.idif.cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/makrofotografie-poznejte-fascinujici-mikrosvet-1344cz
http://www.idif.cz/kurzy/pocitacove-kurzy/graficke-kurzy/velka-dtp-dilna-aneb-chci-byt-grafikem-253cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/fotograficka-praxe/mistrovstvi-externi-blesk-1404cz
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VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Podrobnosti na kancelar@idif.cz!

IDIF nově otevřel k pronájmu pro potřeby firem plně vybavenou počítačovou 
učebnu na adrese Vlkova 7, Praha 3 - Žižkov

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Celodenní pronájem PC/Mac učebny včetně projektoru i občerstvení pouze 4500 Kč!

18. DigiForum obrazem

PRO  
PODROBNOSTI 
o 18. DigiForu 
KLIKNĚTE ZDE

PRO  
PODROBNOSTI 
O VELETRHU 
FOR MUSIC 
AND SHOW 
KLIKNĚTE ZDE

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/
http://www.digiforum.cz/
http://www.forcamera.cz/2013/cz/intercept.asp
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Canon EF-S 55–250 mm 1:4–5,6 IS STM

ŽHAVÁ 
AKTUALITA!

IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vy-
bavené fotoateliéry. Jeden je v centru Prahy, 
kousek od stanice metra Hlavní nádraží, v 
ulici Vlkova na Žižkově. Ten má plochu 80 
m2. Druhý ateliér je v Brně a v současné 
době má plochu 70 m2.

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně 
zařízeny profesionálním studiovým vyba-
vením značky FOMEI. To obsahuje až šest 
záblesků, stabilní studiová světla, stropní 
systém i přenosné stojany, fotografický stůl, 
dálkově ovládaná pozadí v několika barvách 
šíře 2,75 m a další příslušenství.

PRONÁJEM ATELIÉRU

 PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!

RECENZE

Nový lehký kompaktní telezoom je ideální druhý objektiv k setovému zoomu EF-S 18–55 mm 1:3,5–5,6 IS 
STM. Nejen že navazuje na jeho rozsah ohniskové vzdálenosti, ale má i stejné plynulé a tiché automatické 
ostření s krokovým pohonem STM, výhodné pro pořizování videa, a systém optické stabilizace obrazu, který 
snižuje hrozbu rozmazání snímků způsobené chvěním fotoaparátu při snímání z ruky.

Samozřejmě, nový telezoom Canon EF-S 
55–250 mm 1:4–5,6 IS STM nezajímá 
uživatele plnoformátových digizrcadlo-
vek, koneckonců je vybaven přípojným 
systémem a bajonetem EF-S, tudíž na tyto 
přístroje ani nejde nasadit, ale ti, kteří z 
různých důvodů používají semiprofi nebo 
dokonce „jen“ obyčejné amatérské zrca-
dlovky, by měli zbystřit svou pozornost a OTEVŘÍT RECENZI SE ZKUŠEBNÍMI SNÍMKY

věnovat chvilku naší recenzi. Je jako vždy 
připravena na základě testu a ukazuje, že 
tento objektiv má velmi dobře vyvážený 
poměr ceny a výkonu či užitné hodnoty. 
Pro úplnost dodejme, že má stanovenu 
doporučenou prodejní cenu 8290 Kč. Ob-
jektiv umožňuje přiblížit vzdálené objekty 
a tvůrčím způsobem využít dlouhou oh-
niskovou vzdálenost. Jeho rozsah plynule 

nastavitelné ohniskové vzdálenosti po 
přepočtu na formát šíře 35 mm odpovídá 
88–400 mm. Chcete-li si pořídit výkonný, 
ale cenově dostupný telezoom takového 
rozsahu, ale váháte,  věnujte chvíli této 
recenzi založené jako vždy na testu a také 
vybraným zkušebním snímkům.

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---prislusenstvi/canon-ef-s-55-250-mm-1-4-5-6-is-stm-v-testu-164247cz
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Vy se ptáte, my odpovídáme OHLASY
 DOTAZ: 
Můžete mi poradit, jaká stativová hlava (3D, nebo kulová) víc vyhoví mým 
potřebám? Fotím hlavně přírodu a noční snímky. Standa

 ODPOVĚĎ REDAKCE: 
Volba typu hlavy stativu je otázka osobní preference. Někdo dává přednost 
hlavici s kulovým kloubem, neboť ta dovoluje pohyb fotoaparátu ve všech 
směrech. Některé modely ale mají omezení u jemných posunů. Doporuču-
jeme hlavice s klouby o velkém průměru, vybavené nastavovacím šroubem 
a spolehlivou aretací, zámkem. Hlavice musí fotoaparát držet zcela pevně v 
každé poloze. Trojcestné polohovatelné hlavy umožňují velmi přesné nasta-
vení polohy, a to v každém směru zvlášť. Pákové ovladače jsou praktické a 
umožňují přesné nastavení ve všech směrech a rovinách. Je velice těžké dát 
jednoznačné doporučení typu „buď, anebo“. Doporučujeme vyzkoušet různé 
typy a druhy stativových hlav a vybrat si tu, která nejlépe vyhoví právě vašim 

 Díky za iZIN a fakt super aktuální info o foto tématech.  
   Nikol/Blansko
 Příjemné čtení na konci týdne. A fundované odpovědi 
na dotazy čtenářů. Tak zase v pátek? Děkuji redakci.  
   Alice/Litoměřice
 Foto iZIN je super týdeník. Kam na ty novinky pořád 
chodíte? Pište a posílejte.  Honza/Domažlice

požadavkům a představám. A srdečně vás zveme na ně-
který z našich kurzů či workshopů, na kterých si můžete 
stativy a hlavy vyzkoušet a konzultovat vše na místě se 
zkušenými lektory. Máte-li čas v sobotu 5. října, můžete 
ještě navštívit 18. DigiForum a kontaktovat nás.

WD My Cloud
Western Digital nabízí vlastní osobní cloud – novou produktovou řadu 
externích disků My Cloud pro řešení na základě osobního cloudu, které 
poskytují snadné ukládání dat, jednoduchý přístup a sdílení fotografií, 
videozáznamů a dalších souborů kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení.
Externí disky WD My Cloud představují kompletní řešení pro uživatele, 
kteří chtějí mít svá digitální data ze všech mobilních zařízení a počítačů 
uspořádaná, centralizovaná a v bezpečí a mít přístup kdekoli na světě.

Rivaly natočil  
Canon EOS C300
V českých kinech se právě promítá film Rivalové o 
legendárních pilotech Formule 1 natočený digitální 
filmovou kamerou Canon EOS C300. Příznivci akčních 
snímků a motoristického sportu se mohou těšit na 
dech beroucí scény přímo ze závodní dráhy nejtěžšího 
automobilového závodu na světě, v němž se spolu 
před více než 40 lety utkali Niki Lauda a James Hunt. 
Článek také informuje o testu modelu EOS-1D C.

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.eshop.fotolab.cz/product/digit-ln-zrcadlovky/nikon/nikon-d7000-18-105-af-s-dx-vr-d-rkov-bal-ek-nikon-1000%2C-poukaz-na-cewe-fotoknihu/
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/wd-my-cloud-164262cz
http://www.fotografovani.cz/rubriky/aktuality/canon-eos-c300-poslouzil-k-natoceni-filmu-rivalove-164260cz
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	Grafik 2D/3D externě.
u		Retušér s dlouholetou praxi v periodi-

kách a reklamních agenturách...
u		Konzultant/obchodní zástupce.

 Nabízíme práci
u		Zlínský kraj: Account managera s praxí 

v reklamě pro grafické studio. 
u		Account Executive - Pr4...

 Bazar - prodávám
u		Zánovní velkoformátovou kotoučo-

vou řezačka KW-Trio 3022 + kolečko.   
MacMini 2 GHz Intel Core 2 Duo, 4 
GB DDR3 SDRAM (PC3-8500), 320 GB 
HDD v perfektním stavu. 8000 Kč.

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ 
MÁTE K DISPOZICI ZDE! 

Tento týden hrajeme o exkluzivní set stylové 
polokošile s vyšitým logem IDIF a termohrnku 
s logem IDIF od společnosti IDIF.  Výherce/
výherkyně bude vylosován/-a ze správných 
odpovědí na soutěžní otázku. POZOR: Jako 
vždy soutěžíme na webech IDIFu, ne zde! 

SOUTĚŽ

 Soutěžní otázka: 
Jaká byla stanovena veletržní cena knihy 
Mistrovství práce s DSLR?
a) 1050 Kč    
b) 750 Kč     
c) 650 Kč

Sponzorem soutěže je IDIF. 

Výherce 
minulé soutěže

Jiří Gollner    
Gratulujeme! Výhru si po telefonické dohodě můžete 
vyzvednout ve firmě IDIF na adrese Vlkova 7, Praha 3. 

VÝSTAVY, AKCE, TIPY

Kde domov můj
Výstava k výzvě Kde domov můj? se bude 
v Centru současného umění DOX  konat 
od 10. 10. 2013 do 13. 1. 2014. Zájemci 
mohli přihlásit díla ve formě tradičních 
médií včetně fotografie, ale i v dalších 
formátech, jako je video a 3D instalace. 

Vaše škola fotografie

VÝHRA NÁPOVĚDA

u
u

u

u

u

u

u

http://www.idif.cz
http://www.mujmac.cz
http://www.grafika.cz
http://www.printing.cz
http://www.3dscena.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.fotografovani.cz/
http://www.fotografovani.cz/
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/reklamne-bannery-animacie-tv-spoty-logo-design-dtp--161677cz
http://www.grafika.cz/bazar/
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/art-books-wanted-int-l-award-2014-164229cz
http://www.idif.cz/vyhry-v-soutezich/idif-polokosile-a-termohrnek-161725cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/dnes-je-prvni-den-18-digifora-a-veletrhu-for-camera-a-for-music-amp-show-164242cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-kde-domov-muj-bude-zahajena-10-rijna-2013-164261cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/grafik-2d-3d-externe-164264cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/ostatni/retuser-hleda-uplatneni-164256cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/obchodni-zastupce/konzultant-obchodni-zastupce-164267cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/manazer/account-manager-zlinsky-kraj-164240cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/account/account-executive-pr4-164241cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/fotoaparaty-klasicke-a-prislusenstvi/velky-format/rezacka-kw-3022-rez-130-cm-jako-nova-164254cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/apple/macmini-early-2009-core-2-duo-4-gb-320-gb-164233cz

