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Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie, ZAČÍNÁME

více na více na

Společnost Canon, lídr v oblasti 

digitálního zpracování obrazu, 

dnes představila nejnovější 

přírůstek do své legendární 

rodiny fotoaparátů EOS 5D - 

netrpělivě očekávanou digitální 

zrcadlovku EOS 5D Mark IV.

Canon tento nový model navrhl 

pro všechny, kteří chtějí během 

svých cest pořizovat perfektní 

snímky. Série EOS 5D proslula 

tím, že umožnila fotografům 

vyprávět pozoruhodné záběry - 

a svědčí o tom i fakt, že autoři 

pomocí těchto digitálních 

zrcadlovek zachytili mnoho 

nejvýznamnějších světových 

událostí moderní historie. 

Společnost Canon následníka 

modelu EOS 5D Mark III navrhla 

s ohledem na zpětnou vazbu z 

fotografické komunity a stvořila 

tak svoji dosud nejuniverzálnější 

zrcadlovku systému EOS.

Nový fotoaparát Canon EOS 
5D Mark IV

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/novy-fotoaparat-canon-eos-5d-mark-iv-173528cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
http://www.idif.cz/kurzy/rodinne-foto-172542cz
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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 a stanete se rodinným fotografem, který bude schopen nafotit vše!

Cíl kurzu:
- probrat možné situace, aby jsme byli vždy připraveny 
pořídit tu nejlepší fotografii
- udržovat fotoaparát v pohotovosti režimu aby nám 
žádný snímek neutekl, focení pohyblivých předmětů 
(tanec, polibek, skok a td.)
- vysvětlíme si jak se navzájem ovlivňují čas, clona a ISO
- prozkoušíme si v praxi jak to funguje při nesprávném a  
správném nastavení dle dané situace
- focení modelky v různých situacích
 
- základy postprodukce

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.

Rodinné foto

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
25. září 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
22. září 2016 PRAHA

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
http://www.idif.cz/kurzy/rodinne-foto-172542cz
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Společnost Rollei uvádí na našem trhu nové kamery do auta pro 

zaznamenávání dopravních situací, kolizí a incidentů. Kamery jsou 

vhodné pro všechny řidiče od začátečníku až po profesionály.

Kamery jsou pro uživatele čím dál více nepostradatelným doplňkem v 

autě, který může představovat rozhodující faktor při prokazování neviny 

autonehody nebo jiné dopravní události. Rollei tak uvádí na trh dva 

nové modely, které jsou vybavené GPS modulem. Díky vestavěnému GPS 

modulu dokáží kamery zaznamenat nejen obraz jízdy, ale také rychlost 

a trasu.

Společnost Sony představila dva nové modely patřící do 

řady chytrých telefonů Xperia X: novou vlajkovou loď mezi 

telefony Xperia XZ a Xperia X Compact, které se mohou 

pochlubit vylepšeným fotoaparátem díky nové technologii 

Triple image sensing.

Xperia XZ bude celosvětově uvedena na trh v říjnu, zatímco 

Xperia X Compact se začne globálně prodávat v září.

Sony představuje na veletrhu IFA nové 
produkty

více na

více na

Nový objektiv EF 24-105mm je skutečně flexibilním a 

vysoce odolným nástrojem pro každodenní používání 

všemi fotografy,

Nový objektiv od 
Canonu - EF 24-105mm

více na

Nové bezpečnostní kamery do auta Rollei

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/nove-bezpecnostni-kamery-do-auta-rollei-173543cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/sony-predstavuje-na-veletrhu-ifa-nove-produkty-173549cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/novy-objektiv-od-canonu-ef-24-105mm-173537cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Toshiba představí na veletrhu IFA 

2016 integrované řešení zálohování a 

nabíjení mobilních telefonů 

Toshiba Europe GmbH oznamuje, 

že na veletrhu IFA 2016 v Berlíně 

odhalí nový produkt, který poskytne 

možnost nabíjení a zálohování telefonů 

se systémem Android™v jednom 

uživatelském kroku.

Zálohování a nabíjení v jedné operaci 

snižuje riziko ztráty drahocenných dat z 

mobilního telefonu

 

Mobilní telefony se stávají ‘device 

of choice‘ pro ukládání důležitého 

osobního obsahu, jako jsou kontakty, 

dokumenty, hudba, fotografie a videa. 

Nicméně i přes významné riziko ztráty 

dat kvůli krádeži, poničení nebo ztrátě 

telefonu se odhaduje, že pouze 8% 

lidí zálohuje data ze svých smartphonů 

denně (na základě průzkumu společnosti 

AVAST).

 

Inovativní technologie společnosti 

Toshiba je navržena tak, aby pomohla 

vyřešit zásadní problém každodenního 

zálohování dat zároveň s nabíjením 

telefonu, což je každodenní operace 

každého z nás.

Toshiba - integrované řešení zálohování
a nabíjení mobilních telefonů

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/zpravy/toshiba-integrovane-reseni-zalohovani-a-nabijeni-mobilnich-telefonu-173542cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Mezi lety 2000 až 2004, několik let po té, co byl nucen opustit Rusko, 
zachytil Slava Mogutin mladé muže jedné generace v zemi sužované 
nevídanou politickou a ekonomickou korupcí a společenským 
úpadkem. Tato mezinárodně proslavená série fotografií se stala 
námětem Mogutinovy první fotografické monografie a putovní 
výstavy, poprvé vystavené v New Yorku, která později cestovala do 
Krakova, Lucemburska, Madridu a Berlína.
 
Vzhledem k vlastní zkušenosti s pronásledováním ze strany ruských 
úřadů kvůli svým otevřeně homosexuálním názorům a práci, si 
je Mogutin dobře vědom každodenních těžkostí, kterým čelí ruští 
gayové a lesby. Rozhodně však nezobrazuje Rusko černobíle: „Je 
to takové klišé vykreslovat Rusko jako ponuré a smutné místo, 
také proto jsem chtěl ukázat jinou podobu země, která je pestrá, 
vzrušující, sexy a plná surové energie.“
 

Když se před 120 lety v Aténách uskutečnily první novodobé 
olympijské hry, chtěl jejich zakladatel, baron Pierre de Coubertin, 
navázat na tradici antických olympijských her nejen soutěžením 
ve sportovních disciplínách, ale také spojením sportu a umění. V 
programu sedmi letních her mezi lety 1912 a 1948 byly dokonce 
umělecké soutěže, v nichž umělci „soupeřili“ v kategoriích 
architektura, literatura, hudba, malířství a sochařství. 
 
Sport sice inspiruje už od pradávna, ale až ve dvacátém a 
jednadvacátém století se stal fenoménem,  jímž se zabývala  celá 
řada významných českých umělců od Kamila Lhotáka, Bohumíra 
Matala, Jiřího Koláře přes Michaela Rittsteina, Jaroslava Rónu až 
po Františka Skálu či Krištofa Kinteru. 
 

Slava Mogutin
- Ztracení chlapci

Sportu zdar!

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:
Kde se pořádá výstava s názvem “Sportu zdar!“?

a) Galerie Rudolfinum
b) Artwall
c) Centrum současného umění

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Dělám Webdesign, který má smysl

  Digitální tisk

  DTP operátor – grafik na HPP

  Kreativní webdesigner a kodér

NABÍZÍME PRÁCI

  Montážník

  Operátor výroby v reklamě

  Grafik - DTP operátor

  Grafik/čka a DTP operátor/ka.

BAZAR - PRODÁVÁM

  Eye-One Display 2 - kalibrační sonda

  Originální tonery do tiskárny Xerox 
Phaser 7800, nové, nepoužité

  Fixační jednotka Canon IR C 4080

  KONICA MINOLTA R2 SUPER 1000

BAZAR - KUPUJI

  MUTOH / MIMAKI

  Rolová laminace

  laminátor

  Epson Stylus 9600 pro

Dotaz:

Opravdu musím upravovat všechny své 
fotografie?

Parádní počtení, vždy se těším na další díl!

Lenka/Brno

Skvělé! Zase nový izin!

Pavel/Olomouc

Úžasné, že zase vydáváte! Těšil jsem se celé 
prázdniny!

Ondra/Praha

Odpověď:

Stručně řečeno, ano. I když to je nejlepší 
vyfotit perfektní fotku, úprava je to, kde 
se všechno sejde dohromady a stane se z 
toho hotový obraz. Někteří fotografové 
jsou více umělečtí při své editaci a 
některé spíše strozí. To je opravdu jen 
osobní preference a přijde s časem.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Čermáková

nápověda

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



