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NEJBLIŽŠÍ KURZY

Internetový magazín o fotografování pro fotografy  23 | 2013

25. července Praha
Josef Mašek: Videokurz pro 

majitele DSLRs i videokamer

28. července Brno
Josef Knápek:        

Fotografický akt

1. srpna Liberec
Martin Hájek: Portrétní                         

ateliérová fotografie

Kdy jste začala s modelin-
gem?
K modelingu jsem se dostala 
náhodou, kdy jsem s mou 
sestrou šla na casting (jako do-
provod) a vybrali mě na focení 
pro jednu pražskou kavárnu. 
Tehdy mi bylo 14 let.
Co vás na modelingu nejvíc 
baví? Jak vám to ovlivnilo 
život?
Poznala jsem nové lidi a nabra-
la spoustu zkušeností, které 
mi nikdo nevezme. Ale jinak 
si myslím, že mi to život nijak 
neovlivnilo.

Petře Šíšové je 21let a narodila se v Praze, kde také studuje VŠ marketing. 
Je cílevědomá, přátelská a milá. Má ráda válečnou literaturu a studium. 
Aby se udržovala fit, chodí pravidelně cvičit – pokud to čas dovolí i pět-
krát v týdnu. Spolupracuje na těchto kurzech IDIF: Aleš Funke – Portrétní 
fotografie v přirozeném prostředí, Roman Pihan – Mistrovství: Externí 
blesk a Martin Hájek – Poznejte dokonale svou digizrcadlovku.

Toto číslo bylo distribuováno 47 493 odběratelům

Představujeme modelky IDIF: 

VÍCE

Petra Šíšová

— dokončení na str. 3 —

VÍCE

VÍCE

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/portretni-atelierova-fotografie-161452cz
http://eshop.fotolab.cz/product/digit-ln-zrcadlovky/canon/canon-eos-1100d-ef-s-18-55-dc-iii-1000%2C-poukaz-na-cewe-fotoknihu/
http://www.idif.cz/kurzy/video-kurzy/videokurz-pro-majitele-digitalnich-zrcadlovek-i-videokamer-1328cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/fotograficky-akt-brno--1398cz
http://www.oehling.cz/nikon-af-s-dx-vr-55-200mm-f4-0-5-6-g-ed-nikkor-1363619160
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

  Pro pokročilé                         
Vzdělávací kurz                                         
28. července 2013 BRNO

  Fotografické kurzy                     
Rekvalifikační kurz                    
od 6. září 2013 v PRAZE

Rekvalifikační kurz

Již po staletí až tisíciletí patří zobrazení nahé lidské 
postavy mezi základy v umělecké tvorbě. Sochaři, malíři 
a posléze i fotografové převzali tuto velmi atraktivní 
uměleckou disciplínu od svých předchůdců a neustále 
nacházejí inspiraci v ladných křivkách lidského těla. Fo-
tografie aktu je ve středu pozornosti již od samotného 
vynálezu této kresby světlem. Pro mnoho fotografů je 
ale tato disciplína pouze snem. Pro jejich ostych, nezna-
lost komunikace s modelem a práce s osvětlením. Říká 
se, že dobrá fotka vzniká předem v hlavě autora.
Kurz by vám měl usnadnit práci na tomto atraktivním 
fotografickém žánru nejen v teoretické, ale i praktické 
části. Kurzem vás provede fotograf Josef Knápek.

Fotografický akt

Hlavní výhody studia v IDIF:
- Možnost po celou dobu studia 
konzultovat s lektory Vaše fotogra-
fické práce a získat nové inspirace.
- Důsledně praktický přístup lekto-
rů vycházející z mnohaleté praxe.
- Maximálně 14 účastníků v kurzu 
= maximální prostor pro praktic-
ké uplatnění.
- Každý účastník má k dispozici 
při práci vlastní PC/Mac dle vlast-
ní volby.
- Plně vybavený ateliér v centru 
Prahy.
- 7 profesionálních fotografů a 
odborníků v oboru pro výuku 
různých témat

KURZY

- Postupná a komplexní výuka 
včetně důsledného vyhodnocování 
domácích prací.
- Bohatá možnost využívat 
ateliér a PC učebnu pro vlastní 
samostudium.
- V případě nemoci účastníka mož-
nost náhrady výuky na některém z 
kurzů IDIF.
- Úspěšní absolventi získají osvěd-
čení o rekvalifikaci na obor „Foto-
grafické práce“ na základě akredita-
ce MŠMT.
- Pronájem ateliéru pro vlastní tvor-
bu v rámci 7,5 hodin v ceně kurzu.
Věříme, že rekvalifikační kurz bude 
pro vás užitečně stráveným časem 

Rekvalifikace jsou zaměřeny na práce v oblasti portrétní, 
technické, reportážní a reklamní fotografie.

ve světě fotografie, obohatí vás, potěší a inspiruje. 
Můžete načerpat nápady ve své skupině a také od 
profesionálních fotografů dalších odborníků. Jistě tu 
společně strávíme příjemný a inspirativní čas plný 
nových poznatků.

VÍCE

© Foto: Jiří Novotný
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VÍCE

© Foto: Josef Knápek

http://www.idif.cz
http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/fotograficky-akt-brno--1398cz
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— dokončení ze str. 1 —

letní fotosoutěž pro vás
MOJE ŠŤASTNÉ LÉTO ´13
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Na jaké fotografování nejraději vzpomínáte?
Víte, každé focení má něco do sebe. A abych byla 
upřímná, tak pokaždé, když mi přijdou fotky z fo-
cení, tak si ráda zavzpomínám. Ale pravděpodobně 
nejraději budu vzpomínat ve stáří. (;-)
Je pro vás jako fotomodelku důležité, když foto-
graf ví, co po vás chce?
Je důležité vědět, co fotograf po nás požaduje. On 
stojí za foťákem a my se nevidíme, jestli vypadáme 
a stojíme dobře. Takže komunikace mezi fotogra-
fem a modelkou je hodně důležitá, podstatná.
Jak dlouho spolupracujete s IDIFem?
Pátrám v paměti a myslím si, že už to budou skoro 
čtyři roky.

TIP NA KURZ: Mistrovství: Externí blesk

Rekvalifikační kurz 1. blok zahajuje 6. září 2013! 

Kontaktujte nás na e-mailu produkce@idif.cz
Portrétní, technická, reportážní a reklamní fotografie

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.fotografovani.cz/rubriky/aktuality/moje-stastne-leto-13-letni-fotosoutez-163029cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/fotograficka-praxe/mistrovstvi-externi-blesk-1404cz
http://www.idif.cz/rekvalifikace/
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HP Officejet Pro 251dw v testu

ŽHAVÁ 
AKTUALITA!

IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vy-
bavené fotoateliéry. Jeden je v centru Prahy, 
kousek od stanice metra Hlavní nádraží, v 
ulici Vlkova na Žižkově. Ten má plochu 80 
m2. Druhý ateliér je v Brně a v současné 
době má plochu 70 m2.

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně 
zařízeny profesionálním studiovým vyba-
vením značky FOMEI. To obsahuje až šest 
záblesků, stabilní studiová světla, stropní 
systém i přenosné stojany, fotografický stůl, 
dálkově ovládaná pozadí v několika barvách 
šíře 2,75 m a další příslušenství.

PRONÁJEM ATELIÉRU

 PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!

Tato stolní barevná inkoustová tiskárna do formátu A4 je primárně určena pro malé a do-
mácí firemní kanceláře, ale umožňuje také tisk fotografií. Jedná se o snadno ovladatelnou 
tiskárnu „ePrinter“ s možností využít bezdrátovou komunikaci, realizovat propojení se 
stávající firemní sítí, samozřejmostí je jednoduché připojení k počítači pomocí USB rozhraní 
i prosté využití bez počítače.

RECENZE

Výrobce tuto moderní síťovou tiskárnu ePrinter 
doporučuje jako vhodné řešení pro malé až střed-
ně velké podnikové pracovní skupiny, které potře-
bují tiskárnu produkující kvalitní výtisky s nízkými 
náklady na stránku, umožňující bezdrátové a 
mobilní připojení a obsahující vhodné nástroje 
pro správu a zabezpečení plus řešení pro rozšíření. 
Jako základní přednosti uvádí až o polovinu nižší 
náklady na tisk ve srovnání s laserovými tiskárna-
mi. Je-li tiskárna připojena k internetu, je možno 
využívat podporu webového HP ePrintCenter. 

Díky funkci ePrint můžeme využít k tisku odkudkoli 
díky webovému připojení, a to zasláním e-zprávy na 
e-mailovou adresu tiskárny, využívat můžeme různé 
tiskové a další aplikace a ePrintCenter také kontro-
lujte stav tiskárny, umožňuje přidávat (a odebírat) 
tiskové aplikace a spravovat nastavení služby ePrint 
nebo historii úloh z libovolného webového prohlížeče 
v kanceláři, doma i na cestách.

PŘEJÍT K CELÉ RECENZI

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---fototiskarny/hp-officejet-pro-251dw-v-testu-163154cz
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Vy se ptáte, my odpovídáme

OHLASY

NOVINKY

 DOTAZ: 
Uvažuji před dovolenou o výměně fotobatohu. Asi nepotřebuji všechno vždy sebou, ale 
přeci jen, jak volit mezi snahou nenosit tunu na zádech, a přitom být maximálně připraven? 
Libor/Ostrava

 ODPOVĚĎ REDAKCE: 
Je to velmi individuální a ideální univerzální 
řešení neexistuje. I jeden uživatel má různé 
pořadavky pro různé příležitosti, zadání a 
plány, a tak stejně jako je dobré mít mož-
nost používat různé fotoaparáty a objektivy, 
mít k dispozici různé stativy a hlavy, je 
vhodné být vybaven více než jedním foto-
batohem (případně fotobrašnou). Někdy 
se nám hodí malý, lehký, jednokomorový, 
jindy potřebujeme dvoukomorový.     

Hlavní předností nového všestranně použitelného kompaktu je 60násobný 
optický superzoom.Jeho rozsah po přepočtu na 35mm formát odpovídá 
20–1200 mm, což je nejvíce v současné nabídce tohoto typu kompaktů.  

Panasonic Lumix FZ72

VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

18. DIGIFORUM s.r.o.

3. – 5. 10. 2013

je velice tenký stylový elegán do kapsy 
nebo dámské kabelky. Využívá 14Mpx sen-
zor CMOS a umožňuje pořizovat Full HD 
video MP4. Vyráběn je ve třech barevných 
verzích, černé, červené a hnědé. Dostupný 
bude od konce srpna za 3500 Kč.

 Uznání a díky za vaši práci pro 
fotografy, magazín každý týden a 
ještě zdarma, to je v dnešní době 
nevídaný úkaz.                  Jan/Kolín
 Děkuji za sebe i náš fotoklub za 
skvělý foto i-ZIN. David/Bechyně
 Zajímavá a čtivá kompilace infor-
mací o fotografování. Dobré propo-
jení informací fotografie s tiskem. 
Díky vám!                  Milena/Choceň

Vaše škola fotografie

Panasonic          
Lumix XS3

Navíc má i dob-
rou světelnost: 
základní clonová 
čísla jsou 2,8 a 5,9. 
Fotoaparát vyu-
žívá nový 16Mpx 
obrazový snímač 
CMOS, který 
umožňuje pořizo-
vat Full HD video.

CELÝ ČLÁNEK

Dva konkrétní tipy: jednodílný Lowepro Flip-
side Sport, zde 10l, ale v nabídce je i 15- a 20l s 
hydropackem, a dvoukomorový Lowepro Photo 
Hatchback, zde 22l, ale v nabídce je i menší, 16l.  

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.forcamera.cz/2013/cz/chavy.asp
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/panasonic-lumix-dmc-fz72-s-rekordnim-superzoomem-163163cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/panasonic-lumix-dmc-xs3-tenky-stylovy-ultrakompakt-163165cz
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	Pracovník finishingu, polygrafie, ...
u		Grafik: Komunikativnost, představi-

vost a seriózní přístup ...
u		Grafik 17 let praxe, ...

 Nabízíme práci
u		HEAD BOOKER - modelingová/castin-

gová agentura Praha, ... 
u		Account Manager ...

 Bazar - prodávám
u		iMac 21,5 palce, i5/4GB/500GB/sd; 

kupován v applu v pol. roku 2011... 
Nikon D90 + objektiv 18-105 AF-S DX 
VR včetně brašny, paměťové karty a 
veškerého příslušenství. 

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ 
MÁTE K DISPOZICI ZDE! 

Hrajeme o dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč 
na jakoukoli CEWE FOTOKNIHU od společ-
nosti FOTOLAB. Výherce bude vylosován 
ze správných odpovědí na soutěžní otázku. 
Slevový kód k voucheru obdrží e-mailem.

SOUTĚŽ
 Soutěžní otázka: 
Jaký typ 3D fotografií můžete vložit do 
CEWE FOTOKNIHY a jak je lze s 3D efektem 
prohlížet?
a) jako EPS a prohlížet je lze pomocí elektro-
nických brýlí

Sponzorem soutěže je FOTOLAB.

Výherce 
minulé soutěže

Lubomír z Přerova
Gratulujeme! Výhru si po telefonické dohodě můžete 
vyzvednout ve firmě IDIF na adrese Vlkova 7, Praha 3. 

VÝSTAVY, AKCE

Od 25. července do 18. srpna 2013 můžete 
navštívit výstavu autorských fotografií Ing. 
Martina K. Táborského. Jsou to klasické 
černobílé fotografie na bromostříbrném 
papíru a při zvětšování v temné komoře bylo 
použito Sabatierova efektu.

... pocta panu 
Sabatierovi

Do 20. září 2013 můžete v Jízdárně Praž-
ského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1, 
navštívit výstavu, která představuje módní 
ikonu a kulturní fenomén Marilyn Monroe, 
a to prostřednictvím různých dostupných 

Marilyn

VÝHRA NÁPOVĚDA b) jako anaglyf a prohlížet je lze brýlemi s 
purpurovou a azurovou barvou
c) tuto možnost CEWE FOTOKNIHA zatím 
ještě nenabízí

materiálů, z nichž mnohé jsou veřejnosti 
zpřístupněny vůbec poprvé. Prohlédnout si 
můžete známé i dosud nepublikované foto-
grafie, kostýmy a boty z filmů i z osobního 
života božské Marilyn a další artefakty.

u
u

u

u

u

u

u

http://www.idif.cz
http://www.mujmac.cz
http://www.grafika.cz
http://www.printing.cz
http://www.3dscena.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.fotografovani.cz/
http://www.fotografovani.cz/
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/reklamne-bannery-animacie-tv-spoty-logo-design-dtp--161677cz
http://www.grafika.cz/bazar/
http://www.fotolab.cz/
http://www.idif.cz/vyhry-v-soutezich/voucher-fotolab-v-hodnote-500-kc-163015cz
http://www.fotografovani.cz/fotopraxe/tipy--amp--triky/fotolab-muj-fotosvet-leto-2013-ve-znameni-novinek-163089cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/-pocta-panu-sabatierovi-163168cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/marilyn-163169cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/ostatni/pracovnik-finishingu-163173cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/komunikativnost-predstavivost-a-seriozni-pristup-v-zakladni-vybave--163156cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/grafik-17-let-praxe-163174cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/obchodni-zastupce/head-booker-modelingova-castingova-agentura-praha-163157cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/account/account-manager-163158cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/fotoaparaty-digitalni-a-prislusenstvi/imac-21-5-palce-i5-4gb-500gb-sd-163172cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/fotoaparaty-klasicke-a-prislusenstvi/nikon-d90-objektiv-18-105-af-s-dx-vr-163178cz

