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Pihan Roman:

Mistrovství práce s DSLR

11. března 2016 LIBEREC  

Jan Olša:

Efektní fotografie krajiny

více na více na

Společnost Nikon staví 

prostřednictvím nového připojení 

SnapBridge fotoaparáty do středu 

ekosystému osobních zařízení.

Připojení SnapBridge, které 

využívá převratnou technologii 

Bluetooth® Low Energy, umožňuje 

bezproblémové trvalé sdílení.

Amsterdam, Nizozemsko, 5. 

ledna 2016: Společnost Nikon 

Corporation s potěšením oznamuje 

uvedení připojení SnapBridge, 

které pracuje prostřednictvím 

technologie Bluetooth Low Energy 

– jedná se o převratnou inovaci 

nabízející bezdrátové propojení s 

chytrými zařízeními, které je vždy 

zapnuté. Společnost Nikon tento 

progresivní software odhalila na 

veletrhu CES® 2016 jako součást 

svého plánu inovací.

 

Tento krok, který staví na neustálé 

snaze společnosti Nikon zavádět 

inovace v oblasti zpracování 

obrazu, znovu zdvihá laťku, 

protože připojení SnapBridge 

prostřednictvím technologie 

Bluetooth je trvalé, spoří energii 

a nabízí fotografům celou řadu 

pohodlných a propojených služeb.

 

Tato technologie signalizuje 

zaměření společnosti Nikon na 

tvorbu inovací v oblasti softwaru a 

díky ní se fotoaparát stává součástí 

ekosystému osobních zařízení. 

Funkce SnapBridge bude od roku 

2016 standardním vybavením téměř 

všech fotoaparátů společnosti 

Nikon.

 

„Snímky jsou dnes prakticky 

středobodem komunikace a 

fotoaparáty by měly být také. Naše 

inovace SnapBridge propojuje 

fotoaparáty Nikon s osobními 

zařízeními a zajišťuje neustálou 

komunikaci. Jde o vytvoření 

skutečného univerzálního jazyka 

fotografické komunikace“, řekl 

Tadashi Nakayama, Corporate 

Vice President, Sector Manager 

of Marketing Sector, Imaging 

Business Unit, u společnosti Nikon 

Corporation.

SnapBridge od Nikonu

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/snapbridge-od-nikonu-172271cz
http://www.idif.cz/kurzy/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Digitální zrcadlovka je tím nejideálnějším pracovním nástrojem jak pro amatéra, tak i 
pro profesionálního fotografa. Na rozdíl od kompaktů nebo zrcadlovek typu EVF nabízí 
zrcadlovka rozsáhlejší a dostupnější možnosti manuálního nastavení a také větší výběr 
dalšího systémového příslušenství. Seminář mistrovství práce s DLSR vás komplexně 
seznámí s DSLR, ale zároveň poskytne dostatek prostoru pro praktické procvičení 
pokročilých manuálních funkcí digitálních zrcadlovek.

Seminář se plnohodnotně věnuje všem zákoutím digitální zrcadlovky. Zkušený lektor 
a profesionál Roman Pihan, autor nejúspěšnější fotografické knihy Mistrovství práce s 
DSLR se dopodrobna věnuje hlavně praktickému přístupu použití a nastavení zrcadlovky 
dle fotografovanému žánru.

Mistrovství práce s DSLR kombinuje teoretický výklad s praktickými ukázkami 
konkrétního nastavení. Každý účastník bude mít možnost si pak v praxi vyzkoušet 
všechny nabyté poznatky na kurzu. V jedné části se kurz zaměřuje na volbu správného 
objektivu z hlediska fotografovaného žánru. Zakončené praktickými ukázkami jak 
pracovat s perspektivou a hloubkou ostrosti.

Milujete přírodu ale stále se Vám nedaří zachytit ji na 
svých snímcích tak krásně, jak ji vidíte?

Chcete své fotografie dostat na vyšší úroveň a třeba 
vyhrát nějakou soutěž?

Pak je tento kurs fotografování krajiny určen právě Vám!
V našem kurzu Vám pro Vaše další praktické využití 
vysvětlíme co to vlastně krajinářská fotografie je, jaké 
vybavení pro efektní fotografii použít, poznáte základní 
skladební obrazové prvky, dozvíte se o formátech RAW 
a HDR, vysvětlíme Vám základní postprodukční postupy, 
které Vaši fotografii posunou na úplně jinou úroveň.
Kurz je celodenní a obsahuje teoretickou i praktickou 
část, v níž si budete moci okamžitě vyzkoušet, co jste se 
v kurzu naučili.

Portrétní ateliérová fotografie

Efektní fotografie krajiny

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
27. dubna 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
11. března 2016 LIBEREC

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Toshiba představila na našem trhu hořčíkový notebook Portégé Z30-C 

s procesory Intel® Core™ 6. generace.

Portégé Z30-C má s novými procesory optimalizovaný výkon a výdrž 

na baterie.

Výkonný notebook s odolným hořčíkovým tělem a hmotností 1,2 kg.

Na jedno nabití vydrží pracovat až téměř 16 hodin.

Firmy mohou snížit náklady na využití digitalizovaných dokumentů až o stovky tisíc 

korun.

Konica Minolta nabízí řešení pro sjednocení několika dokumentu pod jediné časové 

razítko.

Nová služba splňuje všechny legislativní náležitosti.

Praha, 24. února 2016 – Firmy, které se rozhodly pro plnou digitalizaci dokumentů, 

mohou ušetřit za ověření jejich důvěryhodnosti. Nová služba Konica Minolta „Šanony 

dokumentů“ umožní opatřit jediným časovým razítkem skupinu až několika desítek 

dokumentů. Plná digitalizace je vhodná pro všechny firmy, ve kterých dochází k přepisu 

či úpravě dat z dokumentů.

Toshiba Portégé Z30-C

Nová služba „Šanony dokumentů“ od Konica Minolta

více na

více na

Epson oznamuje nejlehčí světové binokulární OLED průhledné chytré brýle Moverio BT-300.

Nejmodernější zobrazovací technologie přináší HD rozlišení, 3D obsah a vysoký kontrast do již tak oblíbené řady Moverio

Epson Moverio BT-300 - průhledné chytré brýle

více na

http://www.grafika.cz/aktuality/toshiba-portege-z30-c-172277cz
http://www.grafika.cz/aktuality/nova-sluzba-sanony-dokumentu-od-konica-minolta-172272cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/epson-moverio-bt-300-pruhledne-chytre-bryle-172253cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Znovuzrození klasiky se zárukou 

vynikajícího optického výkonu.

Pokročilé vlastnosti a vylepšená funkce 

systému VC.

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD 

(Model F017)

 

 

 22.únor 2016, Saitama, Japan – Tamron 

Co., Ltd. (President & CEO: Morio Ono), 

přední výrobce optiky pro nejrůznější 

aplikace, uvádí na trh SP 90mm F/2.8 

MACRO 1:1 Di VC USD (Model F017).

  

Nový objektiv 90mm macro byl 

rozšířen o pokročilé funkce a zakládá 

si na vynikajícím optickém výkonu. 

K posílení systému VC byla nově 

přidána funkce kompenzace otřesů 

XY, což zlepšuje stabilizaci obrazu od 

nekonečna do makra. Díky pokroku v 

ovládacím softwaru USD motoru vzrostla 

zaostřovací rychlost AF. Vysoce kvalitní 

konstrukce odolná proti vlhkosti a 

prachu byla použita k zabránění vniknutí 

prachu či vlhkosti. Odolná fluorová 

povrchová úprava, která odpuzuje vodu 

a olej, byla aplikována na ploše předního 

členu, aby nedocházelo ke kondenzaci.

HLAVNÍ RYSY

 

1.  Postavený na vynikajícím optickém 

výkonu legendárního objektivu Tamron 

90mm Macro

Nový objektiv 90mm Macro (model 

F017), který zdědil optickou konstrukci 

z předchozího modelu F004, poskytuje 

stejně vynikající rozlišovací schopnost a 

efekty mimořádně měkkého rozostření 

pozadí (bokeh). Pokročilá konstrukce 

obsahuje 1 LD (Low Dispersion) 

optický člen, který maximálně omezuje 

rozptylové vlastnosti světla, a 2 XLD 

(eXtra Low Dispersion) optické členy, 

které upravují vlastnosti světla v ještě 

větší míře. Tyto speciální členy optimálně 

kompenzují chromatické aberace v 

rozsahu fotografování od makra do 

nekonečna. Tento nový makro objektiv 

90mm dosahuje vynikající kvality obrazu 

od snímků 1:1, detailních záběrů v životní 

velikosti až po portréty a nejvzdálenější 

obzory.

Makro objektiv Tamron 90mm

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/makro-objektiv-tamron-90mm-172254cz
www.fotolab.cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Zveme Vás na výstavu fotografií fotografa a pedagoga pražské Umprum 
Petera Faba (1983).
Věnuje se fotografii digitální i analogové, fotí profesionálně i v soukromí. 
Jeho osobní archiv fotografií ale zahrnuje i to, co příručka technologie 
nedovoluje, ba přímo zakazuje. Snímky neostré. Pod i přeexponované. Fotky 
z mobilu i poškrábané negativy. Zrnité zvětšeniny se stopami prachu.
 
„Jsou dvě cesty, jak může vzniknout kniha fotografií. Můžete vybrat název, 
formát, téma a snad i obsah knihy. A potom hledat, komponovat, sbírat 
obrazy. Tehdy jste autorem jen vy – a vaše pravidla. Pokud však dáte všemu 
zcela přesný řád, pokud má celá kniha jasnou strukturu, pokud se kompozice, 
expozice, rozlišení i modelka dostavili přesně tam, kam měli – bude kniha 
perfektní. A pro mě nudná.“
 

Přijďte si prohlédnout výstavu projektu kunstWerk, který je tvůrčí formací, ustavenou po zhruba dvacetileté spolupráci zakládajících členů v roce 2000 
a ve víceméně nezměněné podobě tak setrvávající dodnes. kunstWerk má dva členy zakládající, jednoho člena in Memoriam a proměnlivý počet členů 
externích. Kromě vlastní tvůrčí činnosti v oblasti výtvarného umění se věnuje i činnosti kurátorské a teoretickým studiím. Členové kW se zabývají též 
duchovní obrodou společnosti a stáli u zrodu chatařské církve Sekula, kde se věnují misijní a pastorační činnosti.
 

Peter Fabo - Meno, mesto, 
zviera, vec

Kunstwerk - Heimlichův manévr

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 fotografií autora Andrease Grolla, pořádaná

od 16. 2. 2016 do 8. 5. 2016 v Domě fotografie?

a) Na pomezí samoty
b) Neznámý fotograf
c) Etnografické studie

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  NABÍZÍM EXTERNĚ SPOLUPRÁCI

  Obsluha knihařských strojů

  SPOLEHLIVÁ GRAFIČKA - Externě

  Grafický Design

NABÍZÍME PRÁCI

  Pracovníka do polygrafické výroby

  Craneballs - OSTRAVA!!!

  Grafik – designér

  Koordinátor projektů - zpracování 
grafiky a videa

BAZAR - PRODÁVÁM

  Wacom Intuos Pro M

  Falcovačka STAHL 52 4+4

  Řezací plotter Secabo S120 ještě rok 
v záruce

  Wacom Cintiq Companion 2 128GB

BAZAR - KUPUJI

  Titulky k videu

  Přidání titulků k videu

  Arbor - skříň na výkresy

  výsekový lis

Dotaz:

Dobrý den, chci se zeptat co je to 
teleobjektiv a na co se používá?

Pavla/Ostrava

iZIN je skvělý magazín a pokaždé nabytý 
novinkami.

Eliáš/Aš

S kurzem jsem byl velmi spokojen a mohl 
jsem si vyzkoušet práci s profi technikou.

Radek/Děčín

Bezva novinky o fotografování.

Karel/Opava

Odpověď:

Dobrý den, teleobjektiv je objektiv 
navržen pro fotografování na dlouhé 
vzdálenosti - v průměru teleobjektiv se 
může pohybovat od 70-200 mm nebo 
100-300mm, některé dokonce až 500 mm. 
Výhody jsou zřejmé, při fotografování 
sportů nebo volně žijících zvířat, kde se 
nejste schopni dostat blízko ke svému 
předmětu. Tyto čočky mají často velkou 
hloubku ostrosti a mohou být také 
použity pro zachycení úžasných portrétů.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Blanka Havlová

nápověda

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



