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LETNÍ AKCE
Fotografický workshop v ZOO 23. 08. 2014
a Fotografický workshop v botanické zahradě 24. 08. 2014

LETNÍ HOREČKA!

TEPLOTY STOUPAJÍ, ALE CENY NAŠICH KURZŮ KLESAJÍ!
Přihlašte se od 1.7.2014 na jakýkoliv jednodenní kurz a cena Vám bude snížena na 1.450 Kč!
Neváhejte, akce je platná pouze v červenci.
více na
Příklad:
Vybral jsem si kurz Mistrovství práce s DSLR s Romenem Pihanem, který se koná 02.10.2014. Běžná cena kurzu je 2.490 Kč. Když se
přihlásím v červenci, kurz mě bude stat pouze 1.450 Kč.
Tato akce se nevztahuje na vícedenní kurzy, workshop v Botanické zahradě a Zoologické zahradě a Robert Vano –Daylight nude.

— inzerce —

Toto číslo bylo distribuováno 48 884 odběratelům
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LETNÍ AKCE
Fotografický workshop v ZOO 23. 08. 2014
a Fotografický workshop v botanické zahradě
24. 08. 2014
Chcete si užít léto? Přijďte k nám na dva
velice zajímavý workshopy.
Čas léta, odpočinku a sluníčka.
Relaxujte aktivně s IDIFem. Ponořte se
s námi do tajů přírody na fotografickém
workshopu konající se v Praze.

Dozvíte se více o svém fotoaparátu,
naučíme vás lépe vnímat světlo,
exponovat, komponovat a citlivěji
přistupovat k fotografii. Provedeme
vás fotogenickými místy pražské zoo
a botanické zahrady. Pomůžeme vám
s nastavením a přípravou fotoaparátu

tak, abyste byli na svém foto-lovu co
nejvíce úspěšní.
V ceně workshopu jsou již vstupy do
botanické a zoologické zahrady V CENĚ!

ZOO

více na

Botanická zahrada

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Canon uvádí dvě nové vysoce kompaktní
síťové kamery s rozlišením 1,3 megapixelu
a s pokročilými analytickými funkcemi
Canon Europe rozšiřuje svoji produktovou
řadu síťových kamer o dva nové vysoce
kompaktní modely s rozlišením 1,3
megapixelu. Kamery VB-S805D a VBS905F jsou součástí nejnovější série S a
vedle předností objektivů značky Canon
přináší uživatelům i výhody, které souvisí
s využitím dvou procesorů – obrazového
a síťového.
Kamery VB-S805D a VB-S905F se mohou
pochlubit podporou vysoce kvalitního
sledování s detailními snímky a šesti
inteligentními analytickými funkcemi.
Vestavěná
analýza
obsahu
videa
umožňuje detekci pohybu, detekci
opuštěných i odstraněných objektů,
detekci neoprávněné manipulace s
kamerou i detekci průchodu a hlasitosti.
Nové modely jsou tak ideální pro
bezpečnostní dohled v mnoha vnitřních
prostorách - od malých obchůdků přes
školící prostory až po restaurace.

více na

Technologický pokrok překonává další
hranice. UHD monitory už nejsou fikcí
Monitor se čtyřikrát lepším obrazem
než Full HD se stal realitou. Tuto
designovou novinku od Samsungu,
která umí zobrazit až miliardu
barev, jistě ocení každý fotograf.
http://go.cz.bbelements.com/please/
showit/14451/1/10/1/?typkodu=img&_
idplan=465893
Nová éra upravování fotografií
Monitor s technologií UHD zajistí živější
a přirozenější barvy plné detailů. Umí
totiž zobrazit až jednu miliardu barev.
Přechody mezi jednotlivými odstíny jsou
navíc plynulejší, protože jich je více.
Úprava fotografií či práce s jakýmkoliv

jiným obrazovým materiálem dostane
zcela bezkonkurenční rozměry také díky
minimální rychlosti odezvy, která je u
monitoru UHD pouze na úrovni jedné
milisekundy. Veškerý pohyb na obrazovce
je tedy souvislý bez nepříjemného
rozmazání a trhání.
Technologie, kterou si vychutnáte
Samsung v monitoru UHD ukryl do
designového
kabátu
pokročilou
multitaskingovou technologii, která vám
umožní dělat to, co bylo ještě v nedávné
minulosti
nemyslitelné.
K
takřka
reálnému zážitku přispívá technologie
Obraz v Obraze, která umožňuje sledovat

více zdrojů obsahu na jedné obrazovce.
Nechybí ani redukce šumu, automatické
vylepšení
původního
rozlišení
a
kontrastu zajištěná technologií UHD
Upscale. K takřka reálnému zážitku ze
sledování UHD monitoru Samsung a
perfektnímu obrazu výrazně přispívá i
unikátní technologie zobrazování barev
využívající celých 8 milionů pixelů.

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .

více na
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První tiskárny
formátu A3+ značky
Epson se systémem
inkoustových nádržek
Bezproblémový tisk s minimálními náklady pro domácí kanceláře,
malé firmy a fotografy.
Řadu tiskáren Epson s inkoustovým tankovým systémem (ITS) rozšiřují
dva nové modely L1300 a L1800 umožňující tisk formátu A3+.
Tiskárna L1300 je čtyřbarevná tiskárna, která je navržená tak, aby
kancelářím s velkým objemem tisku přinesla velmi nízké náklady a
zajistila levný a bezproblémový provoz. Model L1800 je šestibarevná
tiskárna, kterou rovněž díky velmi nízkým nákladům ocení především
fotografové, reklamní agentury, ale i malé kanceláře.

— soutěž —

více na

více na
— inzerce —

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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VÝSTAVY

Plnou parou vpřed ! aneb Zpátečníky neberem
Zveme Vás do nekuřácké kavárny v Muzeu
fotografie a moderních obrazových
médií na jedinečnou výstavu obásněných
fotografií Jana Olivy.
Mezi záliby jindřichohradeckého autora
Jana Olivy patří neskonalá láska k železným
ořům (zejména) na úzkých kolejích, touha
zaznamenávat všemožné okamžiky života
pomocí fotoaparátu a velmi rád se také
zabývá svými literárními výtvory.
Místo konání:
Kavárna FotoCafé
Kostelní 20 / I
377 01 Jindřichův Hradec
Datum a čas:
Úterý 1. 7. 2014 od 17:00 – vernisáž
výstava trvá do konce července
více na

Tim Burton a jeho svět
Přijďte si prohlédnout jedinečnou expozici
kreseb, fotografií, skic či sochařských
instalací Tima Burtona.
Beetlejuice, Střihoruký Edward, Karlík a
továrna na čokoládu, Alenka v říši divů
nebo Batman. Všechny tyto kultovní filmy
spojuje jedno velké jméno – Tim Burton.
Americký režisér, grafik, designér a snad
největší surrealistický fantasta současnosti.
Poprvé v historii zhruba třicetileté tvorby
tohoto moderního pohádkáře se tak české
veřejnosti otevře zcela jedinečná možnost
poznat všechny Burtonovy hororové světy
a dimenze, které za svůj život vytvořil
Pražská výstava bude od ostatních
světových zastávek do určité míry
odlišná. V podzemí dočasného Burtonova
„paláce“ v Domě U Kamenného zvonu
návštěvníci sestoupí do největšího archivu
jeho animovaných projektů, krátkých
experimentů i jejich obsáhlé dokumentace,

a budou tak moci sami prozkoumat zdroje,
kterými se autor inspiroval.
V rámci výstavy budou moci všichni
návštěvníci využít například relaxační zónu
nebo zhlédnout některý z Burtonových
filmových počinů, které se zde budou
každý den promítat. Na výstavě budou
mít návštěvníci možnost shlédnout kromě
důvěrně známých filmových titulů a
návrhů k nim také jeho rané práce, nikdy
nerealizované projekty, filmy z limitované
distribuce a slavné loutky.

více na

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz

HLEDÁM PRÁCI

který pořádá IDIF.

K
 reativní grafik a výtvarník
 S polehlivá grafička
N
 abízím grafické služby - externě

Soutěžní otázka:
Jak se nazývá zařízení určující jas
odraženého světla od fotografovaného
objektu?

(home office)

E
 xterní grafik

a) Exponometr
b) Expozimetr
c) Exponoměr
Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: Jaroslav Bartoš

G
 rafik Senior - Přerov
A
 rt director Grafik EXTERNE
G
 rafické studio přijme grafika

 Office for Mac Home and Student

Dotaz:

Odpověď:

Dobrý den, mám potíže s manuálním
nastavením na mojí zrcadlovce. Čas,
clonu a ISO vždy nastavím, ale fotky
neodpovídají mé představě. Snažím se
odpověď najít v manuálu i v literatuře,
ale nikdy to není ono. Děkuji,

Vážený Ladislave,

Dobrý den, chci moc poděkovat za skvělý
magazín. Pokaždé potěší a vždy se něco nového
dozvím. S pozdravem
Eva / Teplice

D
 TP operátor do týmu

BAZAR - PRODÁVÁM

DOTAZ ČTENÁŘŮ

OHLASY
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ

Ladislav
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P
 lotr ROLAND SC-500 na ND
 výsekový stroj VICTORIA
 Apple Macbook White 13“ UNIBODY,

doporučujeme Vám kurz pod vedením
profesionálů, který Vás zbaví těchto
starostí ve velmi krátkém čase a výsledky
Vás zcela jistě potěší. Ideální je navštívit
kurz s takovým lektorem, který má za
sebou nejen zkušenosti praktické ale
především je schopen své znalosti a
zkušenosti jako pedagog přenést na své
posluchače. Takovým je například autor
fotografického bestseleru „Mistrovství
práce s DSLR“ Roman Pihan, který vede
speciální kurzy zaměřené právě na
technické zvládnutí práce s digitální
zrcadlovkou. Tyto kurzy najdete v
nabídce IDIFu na www.idif.cz.

2 GB, C2D 2,26 GHz, 250 GB

BAZAR - KUPUJI





Produkční stroj
koupíme Adast 747 nebo Polly 466
AD 547 P
PCI SATA řadič pro Maca

— inzerce —

Navštívila jsem výstavu, na kterou jste v iZINU
zvali a moc jsem si ji užila. Děkuji.
Alena / Jindřichův Hradec
Super novinky o fotoaparátech a příslušenství.
Pokaždé mě to inspiruje.
Honza / Trutnov

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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