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Asociace profesionálních fotografů ČR udělila již počtrnácté 

ceny „Osobnost české fotografie“.

 

Ceny jsou udělovány ve dvou hlavních kategoriích a jsou 

vyjádřením ocenění autorů za jejich přínos oboru fotografie.

 

Porota v čele s předsedou MgA. Rudolfem Jungem pak 

rozhodla o udělení jednotlivých hlavních cen takto:

 

Osobnost české fotografie za rok 2016

Cenu získal Jaroslav Kučera

 

Autor publikoval v roce 2016 řadu vynikajících 

dokumentárních cyklů, které často syrově, ale přitom s 

velkou vizuální působivostí, ukazovaly různé aspekty života 

v totalitní společnosti i při mnohdy nelehkém návratu 

ke svobodě. Na svém kontě má v roce 2016 řadu knih i 

autorských výstav, včetně velké retrospektivy na Pražském 

hradě.  

 

Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos

Cenu získal ing. Jiří Havel

 

Hlavní doménou autora jsou obrazové publikace, jichž 

doposud vydal celkem dvacet tři. Po celý život je neúnavným 

propagátorem československé a české krajinářské fotografie, 

je zastoupen v řadě světových fotografických sbírek.

Toto číslo bylo distribuováno 51 582 odběratelům

více na

Osobnost české fotografie 2016



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.

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 a stanete se rodinným 
fotografem, který bude schopen nafotit vše!

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

Rodinné foto

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/rodinne-foto-172542cz


Společnost Epson získala ocenění za vysoce kvalitní inovativní 

výrobek určený pro fotografické odvětví.

 

Šéfredaktoři a novináři časopisů zaměřených na fotografování z 

celého světa ocenili v prestižní soutěži TIPA Awards 2017 výrobek 

společnosti Epson. Vítězným produktem se letos stala tiskárna 

Epson SureColor P5000*, která získala titul „nejlepší fototiskárna“.

Toshiba uvádí na náš trh kompletní portfolio 15“ profesionálních notebooků se 7. generací procesorů Intel® Core™.

 

Optimalizovaný výkon a výdrž na baterie

Bezpečnost, odolnost a integrované rozhraní USB-C u modelů Tecra

Modely pro rozličné potřeby profesionálních uživatelů

 

 

Toshiba Europe GmbH představuje na českém a slovenském trhu kompletní portfolio profesionálních firemních notebooků s displejem 

o úhlopříčce 15,6“ s procesory 7. generace Intel® CoreTM, které uživatelé poznají podle písmena „D“ v označení jednotlivých 

konfigurací. První modely přenosných počítačů Tecra Z50-D, Tecra A50-D, Satellite Pro A50-D a Satellite Pro R50-D přicházejí do 

prodejní sítě během dubna tohoto roku. Všechny firemní přístroje Toshiba jsou vyráběny ve vlastní továrně s maximální kontrolou 

Nejlepší fototiskárna 
Epson SureColor P5000

Toshiba uvádí na náš trh kompletní 
portfolio 15“ profesionálních notebooků

více na

více na

kvality a jsou založeny na základech profesionálních 

přístrojů, jako je přesná klávesnice, matný displej, 

implementace prvků pro zajištění bezpečnosti, široká 

škála portů a slotů pro bezproblémové připojení ke všem 

dostupným periferiím a prezentačním displejům a v 

neposlední řadě také konstrukce ověřená pro každodenní 

práci. 

Vysoký výkon pro jakékoli profesionální využití

Implementace procesorů 7. generace Intel® CoreTM 

přináší především zvýšení výkonu a optimalizaci spotřeby 

energie, která zajišťuje prodloužení práce na baterii.

Všechny firemní notebooky Toshiba těží z dlouholetých 

zkušeností společnosti, která přinesla světu první 

komerčně dostupný notebook, první přenosný počítač s 

barevným displejem a také první laptop s integrovanou 

optickou mechanikou. Investice do vývoje se nyní promítají 

mimo jiné v oblasti bezpečnosti. 

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/nejlepsi-fototiskarna-epson-surecolor-p5000-174748cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/toshiba-uvadi-na-nas-trh-kompletni-portfolio-15-profesionalnich-notebooku-174750cz


více na

Nikon Photo Gallery uvádí od 5. května 2017 pro veřejnost výstavu fotografií českého fotografa Jiřího Bartoše Tiché krajiny.

 

Jiří Bartoš se fotografií zabývá od roku 1959, celý život jako jeden z nejvýraznějších amatérů na československé a české fotografické scéně. 

V roce 1960 založil Jizerský fotoklub v Hejnicích, jemuž doposud předsedá. Byl členem Studia výtvarné fotografie v Liberci, Svazu českých 

fotografů a je nositelem čestného titulu ASFČ. Je dlouholetým čestným členem Univerzitního fotoklubu v Jeně v SRN.

Své fotografie publikoval v odborných časopisech u nás i v zahraničí a jeho výrazná černobílá tvorba je známa po celém světě. Bývá pravidelně 

publikována v mezinárodních ročenkách fotografie v Rakousku, Německu a Anglii.

Výstava fotografií Jiřího Bartoše - Tiché 
krajiny

více na

Japonský výrobce OKI poprvé v ČR představí velkoformátové 

ekosolventní tiskárny OKI ColorPainter širší veřejnosti. K vidění 

budou také grafické LED tiskárny pro malonákladový kalibrovaný 

tisk a také speciální tiskárna pro tisk neonovými barvami OKI 

NeonColor. Společnost OKI, známá především jak dodavatel 

profesionálních kancelářských tiskových řešení, do rostoucího 

polygrafického segmentu velkoformátového tisku vstoupila v 

roce 2015, kdy převzala celosvětové aktivity Seiko I Infotech v 

tomto segmentu.

Premiéra 
velkoformátových 
tiskáren OKI

http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-fotografii-jiriho-bartose-tiche-krajiny-174746cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/premiera-velkoformatovych-tiskaren-oki-174749cz


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

Bose reproduktor Revolve

— inzerce —
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Blooming je nepříjemná vlastnost digitálních senzorů, kdy přebytečné 

fotony u přeexponovaného, a tím klipujícího pixelu „přetečou“ do okol-

ních pixelů. Tím je též přeexponují, i když by normálně přeexponované 

nebyly. Výrobci senzorů se tomuto jevu brání různými technologiemi, které 

se snaží přebytečné fotony ze senzoru odvést tak, aby okolní pixely neo-

vlivňovaly. Daří se to však jen zčásti, a tak u přeexponovaných částí snímků 

(typicky větve stromů proti obloze) je snadné blooming nalézt.

Stabilizace obrazu 

na senzoru (Anti-shake)

Stabilizátor obrazu slouží k eliminaci chvění fotoaparátu (rozhýbání 

snímku) nejčastěji třesem rukou, a to zejména při delších expozicích časech. 

Donedávna byly stabilizátory bez výjimky vestavěny v objektivech. U digi-

tálních zrcadlovek jako první vestavěla stabilizátor přímo do těla Konica 

Minolta, která své zrcadlovky Dynax 7D vybavila jako první stabilizátorem 

Anti-Shake. Princip je v tom, že senzor je umístěn na pohyblivé podložce 

a ta se pohybuje vždy opačným směrem než fotoaparát, jehož pohyb dete-

kuje pohybový detektor. Tím dochází k eliminaci drobných otřesů a chvění 

a podle údajů Konicy Minolty je zisk této stabilizace až 3 EV. Tím je možné 

používat stabilizátor s jakýmkoliv objektivem s jedinou nevýhodou v porov-

nání se stabilizací vestavěné přímo v objektivu, a sice že účinek stabilizace 

není vidět v hledáčku. Od té doby používají stabilizaci přímo na senzoru 

i jiné firmy vyrábějící DSLR, například Olympus, Pentax a Sony. Stabilizace 

obrazu prováděná v objektivu je popsána v kapitole 2 věnované objekti-

vům. Používají ji firmy Nikon, Canon, Tamron a Sigma.

Prach na senzoru 

a jeho čistění

Senzory digitálních zrcadlovek se potýkají se zcela novým problémem. 

Zatímco u kompaktních fotoaparátů je celý prostor senzoru uzavřen a u fil-

mových fotoaparátů se mění film vždy za nový, na senzorech DSLR se usa-

zuje prach a jiné drobné nečistoty při každé výměně objektivu a tento 

prach se na nich časem hromadí. Drobné částečky prachu potom stíní pixely 

senzoru a projevují se na všech fotografiích jako stejně umístěné tmavé 

„hroudy“. Lze je nalézt zejména u snímků pořízených dlouhými ohnisky či 

při silném zaclonění objektivu (např. f/22), kdy paprsky dopadají na senzor 

hodně rovnoběžně, a tudíž nemají šanci prach „obejít“.

Vytestovat množství prachu na vašem senzoru můžete snadno sami. Stačí 

nasadit teleobjektiv, nastavit jeho nejdelší ohnisko a silně zaclonit (např. 

f/22 nebo i více). Dále maximálně rozostřit obraz, např. manuálně zaostřit 

na nekonečno a snímat blízkou světlou zeď či naopak zaostřit na makro 

a sejmout oblohu. I když díky vysoké cloně vyjde dlouhý expoziční čas, tak 

se nic neděje – snímek je možné bez obav rozhýbat, a tudíž snímat z ruky. 

Na výsledném, obvykle jednolitě šedém obraze budou potom všechny 

nečistoty velmi dobře patrné.

Proto bývá v menu DSLR funkce určená na čistění senzoru (Sensor Clea-

ning). Ta sklopí zrcátko, otevře závěrku a tím po sejmutí objektivu umožní 

volný přístup k senzoru. Při čistění však hrozí nebezpečí, že nečekané uza-

vření závěrky či návrat zrcátka během čistění by mohlo zrcátko či závěrku 

poškodit nárazem na čistící předměty (balónek atp.). Proto obvykle foto-

aparáty povolí tuto funkci jen s plně nabitou baterií, aby nemohlo dojít 

k nečekanému vybití baterie, k uzavření závěrky, návratu zrcátka a tím 

k nehodě. Ze stejného důvodu nikdy nevypínejte fotoaparát či nevynda-

vejte baterii, zatímco čistíte senzor!

Správný postup čistění senzoru je tento:

1. Proveďte zkušební snímek dle návodu výše a rozhodněte, zda čistění je 

vůbec potřeba. 

2. Pokud potřeba je, tak čistění provádějte zásadně v čistém a bezpraš-

ném prostředí! 

3. Sejměte objektiv a vyčistěte jeho zadní čočku a bajonet. Objektiv 

zakryjte. 

4. Ještě se zakrytým senzorem pečlivě vyčistěte balónkem, případně ště-

tečkem či tampóny celou komoru fotoaparátu. Zrcátka se dotýkejte jen 

minimálně! 

5. Čistění provádějte s komorou otevřenou směrem dolů, aby nečistoty 

mohly vypadávat ven. Čistěte tedy „nad hlavou“. 

Ukázka nečistot na senzoru, které stíní jednotlivé pixely 

a projeví se proto tmavými hrudkami v obraze.Princip stabilizace obrazu přímo na senzoru DSLR poprvé zavedený u DSLR 

Konica Minolta 7D. Používají jej dnes firmy Olympus, Sony a Pentax.

U podobných obrázků se není třeba nečistot tolik bát, protože je v obraze není 

možné reálně najít. Madeira, Portugalsko, zahrada Monte.

Digitální stěny

✓	Jak již bylo uvedeno – čím větší je senzor, 

tím vyšší je kvalita obrazu a nižší hloubka 

ostrosti.

✓	Proto jsou na trhu i digitální přístroje 

s velikostí senzoru větší než je kinofilm.

✓	Buď jsou to klasické digitální fotoaparáty 

nebo tzv. digitální stěny – jakési nástavce 

obsahující senzor a montované na zadní 

část fotoaparátu.

✓	Příkladem může být fotoaparát Mamiya ZD.

✓	Ten je vybaven senzorem o rozměru 

36 x 48 mm (2x větší než kinofilm) 

s rozlišením 22 MPix.

✓	Stejné rozlišení i velikost senzoru nabízí 

digitální stěna Mamiya ZD BACK.

P O D R O B N Ě
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Vše, co jste chtěli vědět o digitální zrcadlovce a nikdo vám to nedokázal vysvětlit

9. vydání

Mistrovství
O knizeJediná kniha, která vás krok po kroku provede fotografováním s digitální zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce.

Jediná kniha, která vás provede limity nejrůznějších automati k a umožní si jejich chování otestovat pro váš fotoaparát.

Jediná kniha, která vám pomůže s výběrem objekti vů, blesků i dalšího příslušenství a utřídí vám informace.

Jedinečný přístup vám v praxi poradí, jak dosáhnout profesionálních výsledků vaší fotografi cké práce.

Kniha obsahuje i rozsáhlou kapitolu Perspekti va a kompozice ve fotografi i.

Odhalí desítky prakti ckých ti pů a triků, jak opti malizovat postup ve všech situacích.

Obsahuje přes 280 stran textu.
Obsahuje více než 500 fotografi í ilustrujících probírané postupy a techniky.

Obsahuje přes 100 kreseb a desítky tabulek pro prakti cké a pohodlné nalezení potřebné informace.

Na tuto knihu volně navazuje kniha Mistrovství práce se světlem.
O autoroviIng. Roman Pihan vystudoval ČVUT, fakultu elektro-

technickou. Záhy však začal působit v reklamě, 
marketi ngu a zabýval se použití m fotografi e při pro-

pagaci. Po nástupu digitální fotografi e se stal jedním 

z propagátorů jejího využití  v komerční i amatérské 

praxi. Jeho fotografi e můžete vidět v řadě reklam, 

propagačních projektů, kalendářích atp. a jsou pra-

videlně zveřejňovány v různých časopisech. Přispívá 

fotografi ckými články do řady odborných časopisů 

a přednáší na konferencích. Je také autorem velmi 

úspěšné knihy Mistrovství práce se světlem věnova-
né světlu ve fotografi i.

IDIF (www.idif.cz)IDIF je neúnavným propagátorem digitální foto-
grafi e a jako hlavní cíl si stanovil vzdělávání 
a podporu nejširší fotografi cké veřejnosti . Zákla-
dem jeho akti vit je ucelené portf olio přednášek, 
seminářů a workshopů, které pravidelně pořádá 
v Praze, Brně a Liberci. V nabídce najdete více než 

čtyři desítky temati cky různých  programů od jed-
nodenních kurzů pro začátečníky až po komplexní 
vzdělávací program s akreditací ministerstva škol-
ství. IDIF spolupracuje s řadou organizací, spolků 
a je členem nadnárodních  asociací, aby byl vždy 
schopen nabízet co nejkomplexnější a nejkvalit-
nější služby všem fotografům.

Kromě vzdělávacích akti vit nabízí i nepřeber-
né množství informací na svých internetových 
serverech www.fotografovani.cz a www.grafi ka.cz 

a v jeho nabídce nechybí ani fotografi cké publi-
kace pro laickou i odbornou veřejnost. Zároveň je 

pořadatelem fotografi ckého veletrhu Digi Forum, 
tradičního setkání fotografů, dodavatelů fotogra-
fi cké techniky a profesionálů z oboru.Cílem IDIFu je každodenně poskytovat informace, 

pomoc a podporu všem zájemcům o fotografová-
ní. Díky zázemí vlastních ateliérů a učeben, špič-
kovému týmu lektorů a redaktorů, a v neposlední 

řadě úzké spolupráci se špičkovými profesionál-
ními fotografy je garantem kvalitního zázemí pro 
českou fotografi ckou veřejnost.  Vy užijte servis, 
který vám nabízíme.

IDIF Publishing s. r. o.www.idif.czinfo@idif.cz

9 788090 560130
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více na

Nejlepší dárek
pro fotografy!

Mistrovství práce
s DSLR

Plný zvuk, který zaplní místnost kolem reproduktoru do všech stran, hutné basy, neuvěřitelný poměr velikosti reproduktoru a 

hlasitosti, odolnost vůči vodě i nárazům a hudba na baterie až po dobu 16 hodin. Tak se dají charakterizovat dva nové Bluetooth 

reproduktory Bose SoundLink Revolve a Revolve+.

Bose představuje své dosud nejlepší Bluetooth reproduktory - SoundLink RevolveTM a SoundLink Revolve+TM. Díky skutečnému 

všesměrovému vyzařování a zcela novému akustickému konceptu dokáží z malého hliníkového těla zprodukovat doslova koncert 

se silným basovým základem a nepochopitelnou hlasitostí. Kromě toho jsou odolné vůči nárazům a vodě.

Až neuvěřitelným poměrem velikosti zvuku v porovnání s malými rozměry reproduktorů jsou audio produkty Bose proslulé již 

řadu let.
více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/bose-reproduktor-revolve-174747cz
http://www.idif.cz/e-shop/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-167701cz


11. 4.-28. 5. 2017, Staroměstská radnice-Křížová chodba a Rytířský sál
21. ročník soutěžní přehlídky fotografií v Praze a o Praze

Cena Praha fotografická je hlavní cenou soutěže. Uděluje ji primátorka hlavního města Prahy na návrh poroty soutěže tomu z autorů, který snímkem 
nebo souborem snímků zaslaných do soutěže nejlépe obrazově vystihl život metropole v posledním roce.

Soutěžní kategorie:
Krása Prahy - historická imoderní architektura, interiéry iexteriéry, městská zákoutí, zahrady, parky

Lidé vPraze - život na ulicích, bydlení, odpočinek, děti, domácí zvířata

Problémy Prahy - ničení, chátrání adevastace, negativní vlivy dopravy, turistiky, reklamy na prostředí města

Kronika hlavního města - pražské události uplynulého roku, které stojí za zaznamenání auchování pro historii

Nové Město - proměny, situace, pohledy aprvky typické pro tuto část Prahy, charakteristické pro její podobu aodlišující ji od ostatních

Výstava je doplněna sochami nevidomých umělců.
Pod záštitou primátorky hlavního města Prahy a starosty Městské části Praha 1 organizuje Společnost přátel fotografie ve spolupráci se Svazem 
českých fotografů a Nipos-Artama.

Praha fotografická 2017

Prague Photo 2017

více na

více na

Jubilejní X. ročník veletrhu fotografie PRAGUE PHOTO 
25. – 30. dubna 2017, Kafkův dům

V Kafkově domě se představí 26 vystavujících subjektů. Bude možné zhlédnout 
nejširší plejádu jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, 
prezentovány budou originály téměř 150 autorů, a to jak současných, tak i klasiků.

Stále populárnější jsou tzv. pop-up prezentace jednotlivých autorů - letos např. Magdalena 
Bláhová, Iveta Kopicová, Gabina Fárová, Martin Stranka,  Antonio Cossa, své kolekce 
uvedou Mimo Space, Galerie Gambit, Vintage Photography aj. Výjimečné budou 
prezentace portfolií Jaromíra Funke,  Emily Medkové a Josefa Sudka.

Zvláštní expozice Czech Field Studio uvede ukázky projektu Český člověk jako vzpomínku na jeho tři autory - Ivana Lutterera, Jana Malého a 
Jiřího Poláčka.  

Vedle českých umělců se představí i fotografové z Itálie, Slovenska, Francie, Saudské Arábie a Finska.

Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů sedmi odborných škol 
(Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, 
Střední a vyšší odborné školy Michael, Pražská fotografická škola).

Přehlídka je již tradičně doplněna bohatým doprovodným programem - letos především představení projektů se zahraničím (Itálie) , setkání s 
autory v jednotlivých expozicích, křty fotografických publikací.

VÝSTAVY

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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SOUTĚŽ

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 z výstavy „ Tiché krajiny „?

a)    Antonín Kanta
b)    Jiří Bartoš 
c)     Karel Kuklík
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HLEDÁM PRÁCI

  GRAPHIC DESIGNER / WEB DESIGNER

  Grafik – Kreativec

  Grafik s volou kapacitou

  Nabízím služby jako fotograf-externě

NABÍZÍME PRÁCI

  Grafický design / DTP / Web

  Tiskař flexo/ofset

  Obchodník z oboru

  Online Marketing Executive

BAZAR - PRODÁVÁM

  MIMAKI JV3, HP 5000 + příslušenství

  Prodám Nikon D7000

  Prodám nový monitor ACER 
BX320HKymjdpphz 32“ IPS 4K UHD

  Prodam Elgato Eye TV SAT - DVB-S2

BAZAR - KUPUJI

  Adobe CS5, CS 5.5 nebo CS6 pro WIN

  iPhone 5S nebo SE 64gb Space Grey

  Koupím řezačku Adast maxima 
minimálně šíře 107 - 115cm

  Koupím síťový adapter na foto.
Pentax ist DS

Dotaz:

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu či spíše Váš názor 
jaký fotoaparát pořídit pro začínající fotografa. Dceři je 16 
let a momentálně se baví fotografováním a to nejčastěji 
pomocí mobilního telefonu a cestovního kompaktu. Z 
kategorií fotoaparátu bych preferoval digitální zrcadlovku 
s možností plně manuálního nastavení v cenové relaci cca 
10 – 20 tisíc Kč. Rád bych pořídil fotoaparát, se kterým si 
může „očichat“ techniku fotografování a rozhodnout se 
zda je to jen momentální záliba nebo trvalejší koníček, 
ono to u teenagerů není vždy jasné. Z tohoto důvodu 
nechci pořídit zbytečně drahý přístroj, který se nakonec 
bude používat v auto režimu o dovolené. Zvažoval jsem 
i koupi použitého přístroje, ale s ohledem na mizivé 
zkušenosti se obávám koupě hezky vypadajícího střepu. 
Předem Vám děkuji za Váš názor.

Skvělé články, moc ráda čtu iZIN.

Aneta/Olomouc

Na konci týdne si vždy najdu čas na iZIN, je to 
super čtení.

Marek/Praha

V iZINu vždy najdu skvělé články a užitečné 
rady.

Ondřej/Liberec

Odpověď:

Vážený pane Suchý,

z Vašeho dopisu je zřejmé, že se nad situací 
zamýšlíte zcela vážně a směřujete k pečlivě 
promyšlenému rozhodnutí.

Fotoaparát pro začínajícího fotografa je však 
„pouze“ nástroj a proto naše doporučení zní:

Absolvovat „začátečnický“ kurz (pro první 
přiblížení stačí i jednodenní), kde se Vaše dcera 
dozví od profesionálů základní TECHNICKÉ 
parametry ovládání fotoaparátu.

Absolvovat kurz tam, kde si můžete zapůjčit 
fototechniku a nákup odložit až po osahání si 
některých těchto fotoaparátů a jejich příslušenství. 
Poskytovatelů je mnoho, profesionálních již méně 
😉 (něco o tom víme) a s technikou na půjčení v
širším měřítku už jen hrstka.

Při kurzu Vám lektor bude schopen poradit, a 
protože (např. IDIF) není prodejcem, bude Vám 
radit jak optimálně skloubit set (tělo objektiv) pro 
začínající fotografku.  Takový postup zpravidla 
prohloubí zájem i znalosti a vede i k úspoře 
peněz, když se poté nakupuje jen skutečně 
potřebné vybavení. Rozdíly mohou být v rozdílu 
5-10tis. Kč a to jistě stojí za to jít na věc „od lesa“..

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Lenka Blažková

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



