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30. října 2016 PRAHA

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie - POKRAČUJEME

6. litopadu 2016 PRAHA  

Milan Holena:

Portrétní ateliérová fotografie

více na více na

Společnost Nikon dnes 

představuje dva nové objektivy. 

Novou verzi teleobjektivu AF-S 

NIKKOR 70-200 mm f/2,8E FL ED 

VR a objektiv PC NIKKOR 19 mm 

f/4E ED.

Společnost Nikon vylepšila 

svůj teleobjektiv se zoomem 

formátu FX, který je stěžejním 

prvkem vybavení profesionálních 

fotografů, a vytvořila rychlejší, 

lehčí a pohotovější objektiv.

Nový objektiv AF-S NIKKOR 70-

200 mm f/2,8E FL EDVR je vytvořen 

tak, aby poskytoval excelentní 

výsledky, a umožňuje fotografům 

pracujícím s rychlými digitálními 

jednookými zrcadlovkami Nikon 

být o krok před ostatními.

Bez ohledu na to, jestli se používá 

pro fotografování sportů, akčních 

scén, událostí nebo reportáží, 

poskytuje nejnovější verze tohoto 

osvědčeného objektivu množství 

vylepšení, která jsou v praxi velmi 

patrná. Zlepšené AF sledování a 

řízení expozice, stejně jako režim 

redukce vibrací SPORT, umožňují 

v kombinaci výjimečně rychlou 

práci při použití sériového 

snímání.

Nové objektivy od Nikonu

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/nove-objektivy-od-nikonu-173843cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/portretni-atelierova-fotografie-169316cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím 
zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s ním budete schopni? 
Přijďte na kurz fotografie pro začínající fotografy POKRAČUJEME. Ukáži vám, že  
i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.

Co vám kurz přinese
 
- zjistit co vše se dá dělat s vaším fotoaparátem a zautomatizovat tuto činnost
- připravit si fotoaparát tak, aby jsme neztráceli čas se zaostřením při focení 

pohyblivých předmětů (auto, vlak, kůň a td.)
- vysvětlíme si jak se navzájem ovlivňují čas, clona a ISO
- vyzkoušíme si v praxi jak tyto veličiny správně nastavit dle dané situace
- naučíme se fotit ve tmě (bez blesku i s bleskem)
- příprava modelky a samotné focení modelky + správná komunikace

Lekce zaměřená na portrét v ateliéru, ale řekneme si 
i o možnostech portrétní fotografie v proměnlivém 
prostředí. Ukážeme si jak správně nastavit světla. 
Obeznámíme vás s postupy, které vám pomohou 
pochopit tento obor focení.

Portrét patří k nejžádanější fotografii vůbec, dobře 
nafocený portrét se svou působivostí blíží k obrazům 
starých mistrů. Je nutné se naučit pracovat s modelem 
tak, aby výsledná fotka takto působila.

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografie - 
POKRAČUJEME

Portrétní ateliérová fotografie

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
30. října 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
6. listopadu 2016 PRAHA

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/portretni-atelierova-fotografie-169316cz
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Společnost BenQ, mezinárodně uznávaný dodavatel digitálních 

lifestylových zařízení a přední světový výrobce DLP projektorů, 

uvádí na trh projektory pro herní a sportovní segment BenQ 

W1210ST a BenQ W1090.

více na

více na

Toshiba uvádí na náš trh novou generaci svého nejlepšího 

15“ profesionálního notebooku Tecra Z50-C.

Toshiba Europe GmbH uvádí v těchto dnech na český 

a slovenský trh novou generaci firemního notebooku 

Tecra Z50-C, který reprezentuje to nejlepší z portfolia 

profesionálních notebooků Toshiba. Přístroj charakterizuje 

nové, lehké a odolné hliníkové šasi a nejvyspělejší 

bezpečnostní prvky pro ochranu citlivých firemních dat.

Bose SoundTouch 30 – větší zvuk, než od něj čekáte.

Audiosystém Bose SoundTouch 30 je nejvýkonnějším 

přenosným přehrávačem Bose, který uspokojí náročné 

posluchače.

Tento kompaktní systém rozezní překvapivě mohutným 

a dynamickým projevem i velké místnosti nebo obchodní 

prostory. V kombinaci se stávajícími přehrávači SoundTouch 

10 a SoundTouch 20 může naplnit celý váš dům působivou 

hudbou bez nutnosti drátových rozvodů.

Toshiba Tecra Z50-C

Kompaktní audio systém pro náročné

více na

Nové projektory pro hraní, sport a domácí kino

http://www.grafika.cz/rubriky/reportaze/nove-projektory-pro-hrani-sport-a-domaci-kino-173837cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/kompaktni-audio-system-pro-narocne-173838cz
http://www.grafika.cz/rubriky/reportaze/toshiba-tecra-z50-c-173839cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Pohodlný přístup k datům uloženým na SD kartě. Firma TRANSCEND představuje čtečku karet SD a microSDurčenou pro zařízení 

založená na systému iOS s konektoremLightning.

RDA2W umožňuje okamžitý přenos dat, jako např. fotografií vytvořených digitálním foťákem, do zařízení s iOS a další práci s 

těmito daty, jako jejich následné sdílení v sociálních sítích atp. Data mohou být přenášena i v opačném směru, proto již nebude 

problémem např. rychlý přenos dat z iPhonu do PC.

Čtečka karet pro iOS od firmy TRANSCEND

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/zpravy/ctecka-karet-pro-ios-od-firmy-transcend-173840cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nenechte si ujít výstavu Aleše Mynáře (1961), který studoval uměleckou fotografii na FAMU v Praze a ve své volné tvorbě zachycuje především 
krajinu. Lákají ho liduprázdné pustiny vzdálené lidské civilizaci.

Sám autor k tomu říká: “Zcela programově si vybírám krajiny, kde nejsou lidé. Je to krajina v podstatě oholená na základní pramateriál, jakým 
je voda, vzduch, písek. To mi připadá podstatné.”
 

Zveme Vás na výstavu fotografií, které 
byly pořízeny Janem Šibíkem a Danielou 
Matulovou v červenci 2016 na ostrově Rusinga 
Island v Keni. Výstava přibližuje každodenní 
život na ostrově a také v komunitním centru 
Ostrov Naděje.
 
Rusinga Islandje malý ostrůvek na Viktoriině 
jezeře v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc 
obyvatel, z nichž téměř polovinu tvoří děti do 
15 let. Je to velmi chudá oblast, kde se většina 
lidí živí pouze drobným zemědělstvím a 
rybolovem. Choroby jako malárie, TBC, AIDS, 
břišní tyfus, parazitická onemocnění atd. 
jsou zde spolu s podvýživou, nedostatečnou 
zdravotní péčí a přístupem ke kvalitnímu 
vzdělání obrovským problémem.

Aleš Mynář - V krajině

Jan Šibík & Daniela Matulová - Ostrov Naděje

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jak se nazývá výstava Václava J. Staňka pořádaná

od 6.10. do 28.10.2016 v Ex Post? 

a) Ostrov Naděje
b) V krajině 
c) Knihy přírody

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Webdesigner - 12 let praxe - externí 
spolupráce

  Grafik - 12 let praxe - externí 
spolupráce

  Nabízím externí Grafické práce + 
Webdesign

  Webdesign na míru

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme ofsetového tiskaře na 
Heidelberg

  HLEDÁME GRAFIKA! – Grafik / DTP 
Praha

  Grafik na částečný úvazek

  PART TIME JOB Praha 5

BAZAR - PRODÁVÁM

  Fotolaborant

  Mimaki UJV-160

  Xerox WorkCentre 176

  jednovřetenová vrtačka papíru

BAZAR - KUPUJI

  Koupím Apple Macbook Pro nebo 
Air

  Koupím kombinovanou tiskárnu s 
ořezem

  Adobe creative suite 10 licenci

  Eco-solventní tiskárna ROLAND/
MUTOH

Dotaz:

Dobrý den, chci se zeptat, podle čeho 
mám vybírat fotografické filtry?

Lucie/Pardubice

Skvostné novinky o fotografování! Děkuji.

Andrea/Šumperk

Děkuji, že stále vydáváte. iZIN je vždy plný 
novinek a tipů.

Šárka/Olomouc

 

Úžasné tipy na výstavy! Při takovýchto dnech 
se hodí.

Petr/Praha

Odpověď:

Dobrý den Lucie, při výběru fotofiltrů se 
nejdříve musíte rozhodnou jaký filtr si 
chcete pořídit (jakou má mít filtr funkci), 
to skvěle vysvětluje článek na našem webu 
fotografovani.cz - http://www.fotografovani.
cz/vybirame/jak-vybrat1/fotograficke-filtry-
rozdeleni-a-jak-na-vyber-165687cz.

Kdyby jste měla další otázky neváhejte 
napsat.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Smutná

nápověda

www.fotografovani.cz
http://www.grafika.cz/bazar/



