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Toto číslo bylo distribuováno 49 143 odběratelům

4. února PRAHA

Martin Hájek:

Začínáme fotografovat s DSLR

21. února LIBEREC  

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 

fotografie, ZAČÍNÁME

7. února BRNO   

Petr Lindner:

Digitální zrcadlovka pro začátečníky

více na více na více na

REKVALIFIKAČNÍ KURZ 2015
- Fotoreportér

Práce v oblasti portrétní, technické, reportážní

a reklamní fotografie.

Již 27.02.2015 začínáme v Praze.

Výuka probíhá vždy jednou za 14.dnů a to od pátku do neděle.

Nabízíme nejucelenější fotografické vzdělání se špičkovým lektorským týmem.

Jestliže to myslíte s fotografováním opravdu vážně, je rekvalifikační kurz určen právě Vám!

Proč právě rekvalifikační studium

• Získáte praktické zkušenosti ve všech oblastí fotografie

• Naučíte se realizovat fotografii od zrodu myšlenky, přes fotografování, zpracování až po tisk

• Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci v oboru „Fotoreportér“

• vyučovat budou lektoři, kteří jsou profesionálové ve svém oboru

 

Bližší informace o našem rekvalifikačním kurzu naleznete zde IDIF http://www.idif.cz/rekvalifikace/

Nebo se informujte na produkce@idif.cz

více na

http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-fotografovat-s-dslr-1094cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/digitalni-zrcadlovka-pro-zacatecniky-162215cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Digitální zrcadlovka (DSLR) již dávno není pouze nástrojem profesionálních fotografů. 
Nejnižší modely zpřístupnily tyto skvělé fotografické aparáty široké veřejnosti a 
významně tak posunuly kvalitativní možnosti amatérské digitální fotografie. Zároveň 
však kladou výrazně vyšší nároky na fotografa po stránce fotografických znalostí a 
zvládnutí veškerého nastavení a ovládání přístroje. Fotografování s DSLR je odlišné od 
kompaktních fotoaparátů v mnoha ohledech. Má řadu výhod, poskytuje fotografie 
nepoměrně vyšší kvality, je však třeba respektovat určité vlastnosti a specifika.

Začínáte fotit zrcadlovkou a chcete rychle proniknout do tajů jejího ovládání? 
Fotografujete již se zrcadlovkou delší dobu, ale nedokážete využít její možnosti naplno? 
Chcete vědět i více proč a jaké nastavení je nejvhodnější pro různé fotografické žánry? 
Na tyto a další otázky vám rádi dáme konkrétní odpovědi, předáme cenné rady, které 
si zároveň prakticky vyzkoušíte ve vybaveném ateliéru. Navíc vás seznámíme s dalšími 
novinkami a příslušenstvím v digitální fotografii.

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.

Začínáme fotografovat s DSLR

Digitální zrcadlovka pro 
začátečníky

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
4. února 2015 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
7. února 2015 BRNO

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
21. února 2015 LIBEREC

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie,ZAČÍNÁME

více na

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-fotografovat-s-dslr-1094cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/digitalni-zrcadlovka-pro-zacatecniky-162215cz
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Společnost Canon představila tři nové 

videokamery z produktové série LEGRIA 

HF R -  LEGRIA HF R68, LEGRIA HF 

R66 a LEGRIA HF R606. Nové modely 

jsou předurčené k zachycení a sdílení 

jedinečných rodinných okamžiků, a to 

v ohromující kvalitě Full HD. Používání 

nových videokamer je velmi jednoduché 

a kreativní videa, která opakovaně 

potěší svým obsahem, tak může natáčet 

opravdu kdokoli. Zachyťte výjimečné 

okamžiky

Díky podpoře natáčení Full HD filmů a 

vysoce kvalitnímu obrazovému procesoru 

DIGIC DV4 umožňují nové videokamery 

zachytit oblíbené rodinné okamžiky - 

od dovolených přes večírky až po školní 

akce - s ohromujícími detaily. Nové 

modely využívají objektiv s výkonným 

32násobným optickým zoomem a 

57násobným pokročilým optickým 

zoomem. Videokamery tak přináší tvůrčí 

svobodu pro natáčení pestré škály scén a 

objektů, blízkých i vzdálených.

Mezi novinkami jsou audio koncept 

WAM7500/6500 a rozšířená řada prohnutých 

soundbarů.

Společnost Samsung Electronics představila 

na veletrhu spotřební elektroniky CES 2015 

řadu nových audio produktů. Audio zařízení 

s označením WAM7500/6500 představuje 

nový koncept reprodukce zvuku. Nezáleží 

na tom, jak daleko či blízko reproduktorů 

se posluchači pohybují, všichni jsou pohlceni 

stejně plnohodnotným zvukem. Na rozdíl od 

konvenčních reproduktorů, které reprodukují 

zvuk jedním směrem, naplní nový koncept 

Samsung WAM7500/6500 zvukem celou 

místnost. Tento převratný způsob zvukového 

přenosu zajišťuje technologie „Ring Radiator“, 

s jejímž využitím se zvuk šíří prostorově (360°) s 

dokonalým vyvážením výšek i basů.

„Jsme si dobře vědomi toho, jak moc lidé milují 

hudbu, a proto neustále rozšiřujeme naše 

portfolio a přinášíme vysoce kvalitní bezdrátové 

audio produkty pro dokonalý domácí poslech,“ 

řekl Jurack Chae, Senior Viceprezident 

společnosti Samsung Electronics

Natáčejte, přehrávejte a sdílejte jedinečné 
okamžiky pomocí nových videokamer  série 
LEGRIA HF R

Samsung na veletrhu CES 2015 představil 
nové audio produkty

více na

více na

http://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-video/natacejte-prehravejte-a-sdilejte-jedinecne-okamziky-pomoci-novych-videokamer-serie-legria-hf-r-168871cz
http://www.grafika.cz/aktuality/samsung-na-veletrhu-ces-2015-predstavil-nove-audio-produkty-168948cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Zachyťte každou příležitost v úžasných detailech fotoaparátem s 50× zoomem usnadňujícím snímání a sdílení. Vychutnejte si 

naprosto snadné použití nebo si zlepšete své fotografické dovednosti a vyjádřete se pomocí kreativních režimů. Kompaktní 

digitální fotoaparáty PowerShot a IXUS

Jeden kompaktní fotoaparát s 50× zoomem pro každou situaci

•  Vysoce kvalitní výsledky, které budete sdílet s hrdostí

•  Připojení s Wi-Fi a NFC

•  Pořizujte snadno snímky a filmy Full HD všeho, co je vám blízké

•   Vyzkoušejte kreativní režimy a ruční ovládání

Ostré výsledky v každé situaci, díky optickému stabilizátoru obrazu se již nebudete muset bát, že vaše snímky zničí roztřesený 

fotoaparát. Tento fotoaparát se automaticky přizpůsobí a zajistí ostré, detailní snímky a videa, i když fotografujete při plném 

zoomu nebo slabém osvětlení z ruky.

Canon PowerShot SX530 HS - Zachyťte a 
sdílejte každé dobrodružství pomocí 50× zoomu

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-fotografie/canon-powershot-sx530-hs-zachytte-a-sdilejte-kazde-dobrodruzstvi-pomoci-50-zoomu-168981cz
www.fotolab.cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nenechte si ujít letos první, zahajovací akci 
v galerii OKO - výstavu fotografií známého 
ústeckého profesionálního fotografa PETRA 
BEROUNSKÉHO “MOJE DIVADLO”. 
 
Budete moci spatřit některé známé osoby 
zachycené na fotografiích i živě, přímo na 
vernisáži výstavy. Vystoupí zde totiž sólisté 
baletu Severočeského divadla opery a baletu v 
Ústí nad Labem Margarita Pleškova a Vladimír 
Gončarov, kteří jsou často zachycováni na 
skvělých fotografiích Petra Berounského.
 
Přijďte na zahájení druhého ročníku výstav 
fotografií v galerii OKO a nenechte si ujít 
shlédnutí prací autora, který už desítky let patří 
nerozlučně k našemu městu, který se podílel 
na nesčetných fotografických projektech a o 
kterém je známo, že vystavuje své práce jen 
velmi, velmi zřídka. Budete tak svědky po všech 
stránkách jedinečné události.

Zveme Vás na výstavu fotografií Vladimíra Skrepla.
Název výstavy „Lež a lži“ má výklad psychologizující, který sleduje mužský a ženský princip, dominanci a autoritu a společensko-
politický. Výstava chce ukázat soubor desítek autorských knih V. Skrepla, které vznikly v letech 2011–13 na podkladech katalogů, 
časopisů, obrázkových knih a atlasů, v nichž se autorské zásahy projevují technikou kresby, psaní, koláže, vytržení, malby a 
asambláže. Zásahy vznikají bezprostředně a poloautomaticky. Týkají se toho, co se odehrává teď, jakkoliv rychle ono teď propadá 
entropii. 
 

Petr Berounský – Moje divadlo

Vladimír Skrepl - Lež a lži

VÝSTAVY

více na

více na

Skrepl knihy používá pro projekci svých představ 
a recykluje v nich širokou vrstvu tištěné produkce, 
z níž velkou část tvoří populární kultura a bulvár. 
Jako etnograf spojuje předměty různých oblastí a 
na základě nasbíraných „věcí“ společnosti ukazuje, 
čím prochází. Výstava se stejným názvem v Galerii 
výtvarného umění v Chebu zachytila i další podobu 
tohoto vývoje, kdy z množství materiálu ve Skreplově 
ateliéru vznikly, jakoby vlastním růstem, kolážované 
obrazy a sochy, jež tvoří „jedno tělo“ s vystavenými 
knihami ve Fotograf Gallery. Při vernisáži bude 
pokřtěna monografie Skreplových autorských knih.

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 02 | 2015 6

IDIF.cz MujMac.cz  Grafika.cz   Printing.cz 3Dscena.czFotografovani.cz  

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF Education, s.r.o., Vlkova 7, 130 00 Praha 3 

 IČ: 27308618  kontakt: tel.: +420 723 917 419, e-mail: info@idif.cz 

 Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179862 

 redakce@idif.cz 

 Veškerá práva vyhrazena  Není určeno k prodeji  Příští číslo iZIN IDIF vychází: 23. 01. 2015

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 výstavy „Moje divadlo“ pořádané

v Galerii OKO v Ústí nad Labem?

a) Jan Svoboda
b) Vladimír Skrepl
c) Petr Berounský

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  GRAFIČKA SPOLEHLIVĚ A RYCHLE

  grafik/dtp operátor

  dtp operátorka

  Grafik - 15 let praxe

NABÍZÍME PRÁCI

  Sazba publikace, Brno

  Promoční vizuály, POS materiály

  Kreativní Junior DTP Operátor

  Boháček sport - grafik

BAZAR - PRODÁVÁM

  Epson GS 6000

  Termotransferový lis

  3D Scanner

  Lacie WirelessSpace

BAZAR - KUPUJI

  Creative suite design premium 5

  DVD nosiče pro Creative suite design 
premium 5

  Koupím Corel nebo Illustrator

  Koupím napájecí zdroj pro Mac Pro 
2008

Dotaz:

Dobrý den, na mojí zrcadlovce (CANON) 
je celkem slabý blesk. Co byste mi 
doporučili za externí blesk, aby měl 
výkon i výdrž?

Děkuji, Filip 

Ráda bych poděkovala za krásné články 
o pořádaných a připravovaných kurzech. 
Nejraději bych šla na všechny ;)

Petra / Beroun 

 

Pěkné recenze a články o fototechnice, díky nim 
mám přehled. Děkuji,

Honza / Klatovy

 

Chodím na všechny výstavy, na které můžu a 
děkuji celé redakci za pozvánky na tak pěkné 
výstavy.

Daniela / Praha

Odpověď:

Integrované výklopné blesky zrcadlovek jsou obecně slabé, mají 

směrné číslo tak 12 (m/100 ISO), chybí jim flexibilita externích blesků 

a odčerpávají energii z baterie fotoaparátu. Budete-li chtít blesk 

značky Canon Speedlite, jen zvažte kromě výkonu a výdrže i právě 

flexibilitu vzhledem k tomu, pro jaké účely blesk

používáte, tedy třeba zda využijete nejen výklopnou hlavici, ale také 

potřebujete, aby se otáčela v horizontální rovině, což je důležité, 

chcete-li snímat s aparátem na výšku a používat zábleskové světlo 

odražené od stropu, stěny či odrazné desky. Takové světlo má 

model 320EX. Jeden ze silnějších blesků Speedlite je 600EX-RT. 

Má směrné číslo 60 (m/ISO 100) a bezkabelové radiové spouštění 

s dosahem 30 m. „Zlatou střední cestu“ představuje model 430EX 

II. Jak naznačuje jeho označení, má směrné číslo 43 (m/ISO 100). To 

jsou univerzálně použitelné externí blesky, v nabídce jsou i speciální 

pro snímání zblízka a makrofoto. „Výdrž“ pak záleží mimo jiné 

na tom, jaké použijete tužkové napájecí články, raději lithiové než 

alkalické, anebo NiMH akumulátory s dobrou kapacitou (kolem 

2700 mAh). Existují také speciální zdroje energie a speciálně řešené 

externí zábleskové jednotky, například Metz, s důrazem na výkon i 

výdrž, ale pro běžné použití postačí výše jmenované modely.

Výherce soutěže z minulého čísla: Veronika Kadlecová 

nápověda

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

