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Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie, ZAČÍNÁME

více na více na

Společnost Canon je hrdá i na 

svůj druhý nový objektiv, který 

je předurčený pro tvorbu velmi 

kvalitních snímků, které mají 

opravdu zaujmout.

Objektiv EF 16‑35mm f/2,8L III 

USM je dokonalým partnerem pro 

snímače s vysokým rozlišením, 

jako je například právě ten v 

nové digitální zrcadlovce EOS 5D 

Mark IV. Vysoce výkonný objektiv 

přináší špičkovou kvalitu obrazu 

jak profesionálním uživatelům 

i pokročilým amatérům. 

Univerzální rozsah ohniskových 

vzdáleností 16 až 35 mm ocení 

zejména svatební fotografové 

a fotoreportéři, kteří potřebují 

pracovat opravdu zblízka. A 

vysokou konstantní světelnost 

f/2,8 pak využijí všichni, kteří 

potřebují pořizovat snímky při 

špatném osvětlení.

Nový Canon objektiv pro 
tvorbu kvalitních snímků

více na

http://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-fotografie/novy-canon-objektiv-pro-tvorbu-kvalitnich-snimku-173541cz
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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Nové firemní tiskárny přinášejí výkon, zabezpečení, snadný servis a cenově dostupný 

barevný tisk Společnost HP Inc., světový lídr v tiskovém odvětví, představila rozsáhlou řadu 

multifunkčních tiskáren (MFP) formátu A3 zásadně měnící trh s tradičními kopírkami.

Společnost rovněž oznámila definitivní dohodu o akvizici tiskové divize společnosti 

Samsung Electronics Co., Ltd. Hodnota transakce činí 1,05 miliardy USD, což z ní činí 

největší akvizici v tiskovém odvětví v historii HP.  Obě oznámení proběhla na globální 

partnerské konferenci HP.

Toshiba představuje na našem trhu novou generaci 

prémiového oddělitelného Ultrabooku™ Portégé Z20t

 

‑ Výkonné řešení oddělitelného UltrabookuTM

 pro profesionální práci

‑ Lehký a odolný prezentační nástroj s výdrží na baterie

 až 19 hodin

‑ Nejnovější generace procesorů Intel® CoreTM M

 a integrovaný port USB‑C

Nový ultrabook od Toshiby

více na

více na

Drony jsou na trhu jen krátce, ale přesto si stihly získat 

mimořádnou popularitu. Jedním z oprávněných obav při 

jejich pořízení je strach z brzkého zničení.

Na toto nebezpečí můžete s novým dronem H31 

zapomenout. Jedná se totiž o první vodě a nárazu odolný 

dron na trhu.

 

Společnost Satomar, distributor pečlivě vybraných 

produktů z oblasti komunikačních a informačních 

technologií, uvedla na český trh první mimořádně odolný 

dron ‑ H31. 

H31 - první odolný dron na trhu

více na

Nové tiskárny formátu A3 od HP

http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/nove-tiskarny-formatu-a3-od-hp-173629cz
http://www.grafika.cz/aktuality/novy-ultrabook-od-toshiby-173628cz
http://www.grafika.cz/aktuality/h31-prvni-odolny-dron-na-trhu-173626cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Systémy Epson Print Admin (EPA), 

Epson Device Admin (EDA) a Epson 

Open Platform (EOP) slibují bezpečnost, 

flexibilitu a efektivitu při práci s 

podnikovými tiskárnami.

V rámci dnešní tiskové konference 

představil Epson řadu nového softwaru 

kompatibilního s revoluční řadou 

produktů WorkForce Pro spolu s 

aktuálními trendy na poli firemního 

tisku. Společnost tak znovu potvrdila, že 

jsou produkty Epson ideálním řešením 

pro podnikání a inkoustové tiskárny 

budoucností firemních technologií.

 

První představenou novinkou je systém 

Epson Print Admin, který zajišťuje 

bezpečné a kontrolované prostředí 

pro tisk, skenování a kopírování se 

zabezpečením přístupu pomocí čteček, 

přihlášení či PIN kódů. Epson Print 

Admin zvyšuje efektivitu podnikového 

tisku prostřednictvím užitečných funkcí 

jako je automatický oboustranný tisk, 

nucený černobílý tisk určeného typu 

dokumentů anebo funkcí vyzvednutí 

tisku na libovolné tiskárně v síti, 

bez ohledu na velikost firem, jež ho 

využívají.

Patrick Perrot, Market Development 

Manager, Epson Europe říká: „Nové 

softwarové řešení Epson Print Admin 

umožňuje uživatelům využívat výhody 

oceňované inkoustové technologie 

s cílem pomoci podnikům snižovat 

množství odpadu, spotřebu energie 

a emise CO2. Vychází z naší úspěšné 

strategie nabízející firmám komplexní 

řešení  tvorby a oběhu dokumentů a 

rozšiřuje náš sortiment tiskových služeb 

s přidanou hodnotou. Ten představují 

především systémy na bázi Epson 

Open Platform pro naše kancelářské 

inkoustové tiskárny, řešení pro správu 

tiskových zařízení Epson Device Admin a 

software pro pokročilé skenování Epson 

Document Capture Pro.

Epson představuje nová softwarová 
řešení pro firemní tisk

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/epson-predstavuje-nova-softwarova-reseni-pro-firemni-tisk-173627cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Zveme Vás na výstavu věnovanou legendárnímu italskému 
závodníkovi Taziu Nuvolarimu (1892‑1953), která prostřednictvím 
více jak 300 fotografií a dobových artefaktů představuje zcela odlišný 
pohled tohoto jezdce, který dosáhl v průběhu své více jak třicetileté 
závodní kariéry mnoha významných vítězství a úspěchů v historii 
motorového sportu.
 
První část výstavy nazvaná „Nuvolari: závodní jezdec” představuje 
strmý start jeho kariéry na počátku 20. let minulého století na 
závodních motocyklech, na kterých dosáhl celkem 69 vítězství (stal se 
absolutním vítězem 36 závodů a 33 ve své kubatuře).
 
Ve 30. letech minulého století se jméno Nuvolari stává synonymem 
úspěchu, je označován jako legenda, závodí na vozech Bugatti a Alfa 
Romeo závodních stájí Ferrari, Maserati a Auto Union.
Během své závodní kariéry automobilového jezdce dosáhl 92 vítězství 
(byl absolutním vítězem 55 závodů a 37 ve své kategorii), své umění 
potvrdil vítězstvím na Evropském šampionátu v roce 1932, dvakrát 
se umístil na 1. místě v celosvětovém žebříčku rychlostních závodů.

Přijďte si prohlédnout fotografie Karla Neuberta (1926 – 2003), 
uměleckého fotografa a grafika. Autor více než dvou desítek 
fotografických publikací např. Československo, Pražský hrad, 
Katedrála sv. Víta, Umění na dvoře Karla IV.
 
25 – 35 autorských fotografií (velikost 50 x 60 cm, materiál 
Cibachrome) týkajících se osobnosti Karla IV., významných míst 
s ním spojených a uměleckých děl vzniklých za jeho života. 
Fotografie zachycují katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě, hrad Karlštejn, katedrálu Notre Dame a Sainte‑
Chapelle v Paříži, papežský palác v Avignonu, Dóm v Cáchách, 
busty z triforia, Vyšebrodský oltář, Liber viaticus Jana ze Středy, 
svatováclavskou korunu ad.

Tazio Nuvolari - Slavný 
automobilový závodník 
jako fotograf

Umění na dvoře Karla 
IV. ve fotografiích Karla 
Neuberta

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

  Webdesigner ‑ 12 let praxe ‑ externí 
spolupráce

  Grafik ‑ 12 let praxe ‑ externí 
spolupráce

  Nabízím externí Grafické práce + 
Webdesign

  Webdesign na míru

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme ofsetového tiskaře na 
Heidelberg

  HLEDÁME GRAFIKA! – Grafik / DTP 
Praha

  Grafik na částečný úvazek

  PART TIME JOB Praha 5

BAZAR - PRODÁVÁM

  Fotolaborant

  Mimaki UJV‑160

  Xerox WorkCentre 176

  jednovřetenová vrtačka papíru

BAZAR - KUPUJI

  Koupím Apple Macbook Pro nebo 
Air

  Koupím kombinovanou tiskárnu s 
ořezem

  Adobe creative suite 10 licenci

  Eco‑solventní tiskárna ROLAND/
MUTOH

Dotaz:

Čím to je, že upravené fotky před tiskem 
jsou krásně syté a vytištěné jsou bledé, i 
když na monitoru to je „ONO“?

Andrea

Už se těším, co za skvělé novinky si přečtu v 
dalším iZINu!

Alice/ Kroměříž

Úžasné návrhy na výstavy. Zvlášť při takhle 
krásných dnech se hodí.

Pavel/Brno

iZIN mi vždy zpříjemní konec týdne.

Jitka/Aš

Odpověď:

Důvodů rozdílu zobrazení na monitoru s vytištěnou 
fotografií může být řada. Nejprve je třeba správně 
kalibrovat monitor, kalibrace zajistí věrnost barev v 
zobrazení. Další věcí je tiskárna. Pokud je skutečně 
určena pro tisk fotografií, pak je třeba dodržet pokyny 
výrobce (originální barvy jsou sice dražší, ale rozdílná 
kvalita od „jiných“ je často viditelná i z dálky :‑) Nesmíte 
zapomenout ani na vliv papíru, na který fotografie 
tisknete, i zde platí, že si za kvalitu připlatíte, ale na 
výsledku to bývá hodně poznat. Nepíšete, jakou 
tiskárnu používáte, ani jaký monitor používáte.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Čermáková

nápověda

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



