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Toto číslo bylo distribuováno 51 368 odběratelům

leden 2017 PRAHA

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografi e, ZAČÍNÁME

více na

„Jediná kniha, která vás krok pro 

kroku provede fotografováním 

s digitální zrcadlovkou a přesně 

popíše všechny její funkce.

Jediná kniha, která vás provede 

limity nejrůznějších automatik a 

umožní si jejich chování otestovat 

pro váš fotoaparát.

Jediná kniha, která vám pomůže 

s výběrem objektivů, blesků i 

dalšího příslušenství a utřídí vám 

informace.

Nejlepší dárek pro fotografy

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/nejlepsi-darek-pro-fotografy-174135cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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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. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
 
Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, 
který jim byl doporučený jako kvalitní přístroj. 
Plni nadšení s ním začnou fotit, ale výsledek 
není takový jaký by očekávali. Zkouší to znovu a 
znovu a nadšení z nového fotoaparátu se 
mění v rozčarování a lítost nad tím, že vyhodili 
peníze za fotoaparát, který prostě dobrou fotku 
neumí.

Mohu vás ale ujistit, že umí!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti lety, 
a už tehdy to dovedl. Přesto, že měl pro dnešní 
dobu směšné rozlišení 2,1 mil. pixelů.

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografie, ZAČÍNÁME

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
leden 2017 PRAHA více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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S novou 4K videokamerou Sony natočíte parádní záběry, i když se budete 

třást zimou.

Videokamera Sony Action Cam FDR-X3000 s Wi-Fi a GPS zachytí 

nezapomenutelné okamžiky Vás i Vašich kamarádů na svahu a to rovnou ve 

4K. Díky vyváženému optickému stabilizátoru obrazu SteadyShot nebudou 

záběry roztřesené, i když zrovna budete metat salta na sjezdovce.

více na

více na

Oživte své vzpomínky.

Společnost Rollei uvádí na náš trh nový model skeneru 

negativů a diapozitivů Rollei DF-S 310 SE. Skener ocení 

všichni, kteří si chtějí doma zdigitalizovat své rodinné 

vzpomínky zachycené na tradiční film či diapozitivy.

Pro uchování cenných foto vzpomínek nespoléhejte na Instagram nebo Facebook.

Pro uchování krásných vzpomínek slouží především fotografie.

Doba tištěných fotek se ještě nedávno zdála být v moderním digitálním věku nenávratně 

pryč - vytištěné fotografie začaly v domácnostech nahrazovat populární fotorámečky a 

společnosti zabývající se profesionálně tiskem fotografií registrovaly výrazně snížený zájem 

ze strany zákazníků.

Rollei DF-S 310 SE skener negativů a diapozitivů

Jak uchovávat fotografie v kvalitě vhodné 
pro tisk?

více na

Nová kamera Sony Action Cam FDR-X3000

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/nova-kamera-sony-action-cam-fdr-x3000-174136cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/rollei-df-s-310-se-skener-negativu-a-diapozitivu-174145cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/jak-uchovavat-fotografie-v-kvalite-vhodne-pro-tisk--174146cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Je to tak blízko! Malý kompaktní 

fotoaparát Cyber-shot™ HX350 s 50x 

superzoomem nabídne velké zážitky při 

focení

 

Objektiv ZEISS® Vario-Sonnar T* s 50x 

optickým zoomem a technologií 100x 

Clear Image Zoom pro úchvatné záběry 

s velkým přiblížením

Foťte jako profesionál díky manuálnímu 

nastavení a elektronickému hledáčku 

v kompaktním těle ve stylu digitálních 

zrcadlovek

Nový typ snímače Exmor RTM CMOS 

s 20,4 efektivními megapixely a 

obrazovým procesorem BIONZ XTM

Optická stabilizace SteadyShotTM a 

režim Intelligent Active Mode umožňují 

focení dokonalých statických fotografií 

a nahrávání videa v kvalitě Full HD

Přesné a rychlé zaostření pohybujících 

se předmětů s režimem Lock-on AF 

a přímým manuálním ostřením DMF 

(Direct Manual Focus)

Sony Cyber-shot™ HX350

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/sony-cyber-shot-hx350-174147cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Zveme Vás na výstavu fotografií na nádvoří Náprstkova muzea, která představuje současnou Papuu-
Novou Guineu a její obyvatele. Snímky zachycují pestrost tradičního způsobu života, který se dnes 
oslavuje při kulturních vystoupeních. Fotografie ale také ukazují momenty ze současného života 
obyvatel největšího tropického ostrova světa, jejich obživu, zábavu i respekt ke kultuře předků.

Geografická členitost a těžká prostupnost ostrova způsobily, že se zde rozvinula bohatá kulturní a 
jazyková rozmanitost. Během průzkumných výprav ve 20. století bylo zjištěno, že vnitrozemí ostrova 
obývá mnoho skupin, jež zde zůstávaly v izolaci od lidí na pobřeží po tisíce let. Obyvatelé ostrova 
získali pověst lidojedů, lovců hlav a drsných válečníků. Pestrost kultur a jazyků však následkem 
kontaktu se západním světem postupně mizí a do současnosti se z původního životního stylu místních 
obyvatel zachovalo jen velmi málo.
Autorem fotografií je kulturolog a kulturní antropolog Martin Soukup, který při svých cestách zachytil 
podmanivou krásu Nové Guineje.

Přijďte si prohlédnout výstavu fotografa Tomáše Hulíka, který se specializuje na divokou přírodu a krajinářskou fotografii. Tomáš Hulík je 
fotograf, který má mimo jiné vítězný titul v jedné z kategorií soutěže Slovak Press Photo. Publikuje také v prestižních časopisech, jako je 
National Geographic a Geo a je ambasadorem značky Nikon na Slovensku.

Divokou přírodu nejen fotografuje, ale natáčí také přírodovědné filmy. „Bohužel nedotčených míst rapidně ubývá a zvěře, na kterou narazíte, 
také,“ uvádí na svém webu a vysvětluje, že právě proto se stále více věnuje také ochraně přírody.

Kromě přírody fotografuje i reportáže a dokument. Účastnil se vědeckých a fotografických expedic na ruský Dálný východ, na ostrov Sachalin, 
na jezero Bajkal, na Borneo, Sumatru, do Jižní Korey nebo Norska, Mongolska a Keni.

Martin Soukup - Současný život na Nové Guineji

Tomáš Hulík – Inspirováno přírodou

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:
Kdo je autorem fotografií výstavy “ Současný život na Nové Guineji“?

a) Tomáš Hulík
b) Martin Soukup
c) Miroslava Nečasová

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Grafik/DTP operátor

  Grafik 2D/3D externě

  G R A F I K + DTP - 38let s 15letou 
praxí

  GRAFIK/DTP OPERÁTOR - MÁM 22 LET 
PRAXE

NABÍZÍME PRÁCI

  KREATIVNÍ GRAFIK

  In-house grafik/grafička pro českého 
výrobce elektroniky

  Obchodník z oboru

  Přijmeme tiskaře na HPP

BAZAR - PRODÁVÁM

  Apple Magic TrackPad

  Adobe CS6 Production Premium MAC

  MacBook Pro 13“ Mid 2012, Core i5 
2.5GHz, 16GB RAM, 256GB SSD

  Prodám A2 tiskárnu EPSON STYLUS 
PRO 4000

BAZAR - KUPUJI

  Adobe CS6 na MAC - Design 
Standard či Master Collection

  Koupím display Thunderbolt 27“

  Koupíme TOP stav

  iPhone SE 64GB + iPad Air 2 
64GB/128GB Cellular

Dotaz:

Slyšel jsem, že bude v prodeji avizovaný 
fotoparát Xiaomi Yi M1 s dvěma 
objektivy. Nikde (ani u Škody) jsem 
nenašel žádnou nabídku. Bude někde 
možné tento fotoaparát před Vánoci 
vidět a třeba i koupit?

Výborný obsah supernovinek a s doručením 
každý víkend, super!

Eva/Mělník

Parádní návrhy na výstavy!

Adam/Zlín

Díky moc za iZIN, čtu ho každý víkend .

Irena/Plzeň

Odpověď:

Ptáte se ve správnou chvíli, právě máme 
v testu tento sympatický fotoaparát 
a zpracováváme jeho recenzi, takže 
v příštím čísle našeho fotografického 
magazínu, popřípadě dříve (záleží na 
zpracovatelích, jak jim to půjde od ruky) 
si budete moci přečíst o podrobnějších 
praktických zkušenostech s tímto novým 
produktem společnosti, která byla dosud 
známa spíše svými nabitými mobilními 
telefony. Zároveň se podělíme o 
informace o termínech možného nákupu 
a možná i plánované ceně.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Jana Khirová

nápověda

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

