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NEJBLIŽŠÍ KURZY
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8. srpna Praha
Roman Pihan:             

Mistrovství práce s DSLR

28. července Brno
Josef Knápek:        

Fotografický akt

1. srpna Liberec
Martin Hájek: Portrétní                         

ateliérová fotografie

Na dotaz, jak a kdy začala s fotografováním, říká: „K focení jsem se dostala docela náhodou. Nejdříve 
fotila mladší sestra, benjaminek, tak jsem si řekla, že to taky zkusím. Dnes už fotím čtvrtým rokem.“

Toto číslo bylo distribuováno 47 526 odběratelům

Představujeme modelky IDIF: 

VÍCE

Nikola Mažgútová

VÍCE

Zpočátku to byla jen zábava na 
volná odpoledne, dnes je to vášeň 
a dobrodružství, kdy vymýšlím 
nové pózy, hledám nejzajíma-
vější lokace a dbám na celkovou 
kompozici fotky, dekorace, styling, 
výrazy tváře... Mou hlavní domé-
nou vždy byl a zůstává glamour 
a umělecký akt. Mám zato, že 
Helmut Newton nestihl říci svým 
dílem vše, a je ještě mnoho cest 
neprozkoumaných a mnoho 
fotografických krás ženského těla 
neobjevených. 
Zážitky mi focení poskytlo neza-
pomenutelné, od focení kalendáře 
v ocelárně, outdoorové foto-se-
ssions v údolí Verzasca, u Ženev-
ského jezera či prostě po krásách 
Čech a Moravy... Je toho hodně, co 

— pokračování na str. 3 —

VÍCE

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/portretni-atelierova-fotografie-161452cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/fotograficky-akt-brno--1398cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.oehling.cz/benro-ranger-pro-600n-cerny
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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

REKVALIFIKACE

Už 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.

BRNO: Fotografický akt

Hlavní výhody studia v IDIF:
v Možnost po celou dobu studia 
konzultovat s lektory Vaše fotogra-
fické práce a získat nové inspirace.
v Důsledně praktický přístup lek-
torů vycházející z mnohaleté praxe.
v Maximálně 14 účastníků v 
kurzu = maximální prostor pro 
praktické uplatnění.
v Každý účastník má k dispo-
zici při práci vlastní PC/Mac dle 
vlastní volby.
v Plně vybavený ateliér v centru 
Prahy.
v Sedm profesionálních foto-
grafů a odborníků v oboru pro 
výuku různých témat.

KURZY

v Postupná a komplexní výuka 
včetně důsledného vyhodnocování 
domácích prací.
v Bohatá možnost využívat 
ateliér a PC učebnu pro vlastní 
samostudium.
v V případě nemoci účastníka 
možnost náhrady výuky na někte-
rém z kurzů IDIF.
v Úspěšní absolventi získají 
osvědčení o rekvalifikaci na obor 
„Fotografické práce“ na základě 
akreditace MŠMT.
v Pronájem ateliéru pro vlastní 
tvorbu v rámci 7,5 hodin je obsažen 
v ceně kurzu.
Věříme, že rekvalifikační kurz bude 

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

pro vás užitečně stráveným časem ve světě 
fotografie, obohatí vás, potěší a inspiruje. Můžete 
načerpat nápady ve své skupině a také od profe-
sionálních fotografů dalších odborníků. Jistě tu 
společně strávíme příjemný a inspirativní čas plný 
nových poznatků.

VÍCE

© Foto: Jiří Novotný
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VÍCE

© Foto: Irma Kaňová (obě fotografie)

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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vyprávět a jak ukázat svůj příběh. Nejvo-
navější focení bylo s chobotnicí v Londýně, 
nejdrsnější zase v prostydlých katakom-
bách v Mnichově, kdy jsem navíc měla tep-
lotu. A nejvíc adrenalinové zase bez jištění 
na střeše věžáku v Berlíně.-) Nebráním se 
ani spolupráci na bodypaintových akcích, 
zkušeností v tomto ohledu mám spoustu. 
Nenechte se vždy zmást úsměvem, tahle 
práce je dřina a z několikahodinového 
pozování bolí každý sval. Dlouhé stání na 
vysokých podpatcích taky není ideální... 
Ale neměnila bych!
Komunikace mezi fotografem a mo-
delkou je klíčovým faktorem, kterého 
se dá při workshopech a podobných 
akcích dosáhnout jen díky velmi dobře 
promyšlené organizaci. Proto mám ráda 
IDIF. Ráda se v průběhu focení podívám 
na fotky a popřemýšlím, co by se ještě 
dalo zlepšit či změnit. Jsou to právě 
experimenty a nové úhly pohledu, které 
přinesou ty nejlepší výsledky. TIP NA AKTUÁLNÍ KURZ V BRNĚ „FOTOGRAFICKÝ AKT“, 28. července

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/cz/photo-contest/contest/113/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/fotograficky-akt-brno--1398cz
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Mobilní aplikace CEWE FOTOSVĚT

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!

Jak jsme vás informovali v článku FOTOLAB MŮJ FOTOSVĚT – léto 2013 ve znamení novinek, 
FOTOLAB spustil novou verzi mobilní aplikace CEWE FOTOSVĚT, díky které si můžete ve svém 
chytrém telefonu nebo tabletu jednoduše vytvořit a rovnou objednat CEWE FOTOKNIHU, CEWE 
FOTOGRAFIE a originální pohlednice, které aplikace odešle na uvedené korespondenční adresy.

RECENZE

Mobilní aplikace CEWE FOTOSVĚT je v 
současné době k dispozici pro tablety 
a smartphony s OS Android, ideálně 
od 4.0 výše. Pro iOS bude k dispozici 
nejspíš od 7. srpna. Odkaz ke stažení 
mobilní aplikace CEWE FOTOSVĚT do 
smartphonu nebo tabletu je zde. Také 
lze na GooglePlay nebo ObchodPlay 
zadat FOTOSVĚT. Jaké jsou hlavní rozdí-
ly mezi současnou a původní verzí? Zde 
jsou dva hlavní: Nová verze má nový 
vizuál příjemnější pro zákazníky a při-
dány byly dva nové produkty: POHLED-
NICE a CEWE FOTOKNIHA.

PŘEJÍT K CELÉ RECENZI

MoGraph, asi to nejlepší, co nám CINEMA 
4D nabízí a nedestruktivní modelování

Léto je v plném proudu. Skoro každý tuší, co by to pro nás mohlo zname-
nat. Pro mne osobně to ale je období značné pracovní činnosti, což je jen 
dobře. V rámci této praxe jsem měl možnost spolupracovat na několika 
zajímavých projektech, pro které jsem připravil značné množství rigů.

PŘEJÍT K ČLÁNKU NA WEBU 3Dscena.cz

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---software/mobilni-aplikace-cewe-fotosvet-163203cz
http://www.3dscena.cz/software/cinema-4d/mograph-asi-to-nejlepsi-co-nam-cinema-4d-nabizi-a-nedestruktivni-modelovani-163192cz
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Vy se ptáte, my odpovídáme

OHLASY

NOVINKY

 DOTAZ: 
Fotím dva roky se zrcadlovkou, ale nějak myslím, že by to šlo lépe. Na jaký kurz IDIFu bych 
se měl přihlásit? Standa/Strakonice

 ODPOVĚĎ REDAKCE: 
Každý se můžeme stále zdokonalovat, poznávat nové, hledat inspiraci. Jednou z velkých výhod našich kurzů 
je možnost konzultovat s dalšími účastníky kurzů a také se zkušenými lektory. K nejvíce vyhledávaným kur-
zům se zaměřením na zdokonalení práce s digitální zrcadlovkou, je přímo Mistrovství práce s DSLR, přičemž 
lektor Roman Pihan je také autorem populární a ceněné knihy Mistrovství práce s DSLR. Kurz je určen pokro-
čilým uživatelům zrcadlovek a nejbližší termín je 8. srpna a pak ve druhé půlce září. Vyhledávané jsou také 
specializované kurzy Začínáme s DSLR Canon, Začínáme s DSLR Nikon, ... a pro začátečníky je koncipován 
oblíbený kurzy Poznejte dokonale svou DSLR.      

Samsung SSD 840 EVO a NVMe XS1715

VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

18. DIGIFORUM s.r.o.

3. – 5. 10. 2013

Samsung představil nové modely vyso-
korychlostních disků Solid State. Sam-
sung 840 EVO je vysoce výkonný disk 
s kapacitou až 1 TB a s rozhraním SATA 
určený pro běžné spotřebitele, XS1715 

je disk s kapacitou paměti až 1,6 TB a s 
rozhraním NVMe určený pro nasazení 
v podnikových datových úložištích. Dis-
tribuce disků SSD 840 EVO prodejcům 
na hlavních globálních trzích včetně ČR 

má být zahájena začátkem srpna. Disk s 
kapacitou paměti 1 TB si koncoví zákaz-
níci budou moci zakoupit v průběhu 
srpna. Doporučená maloobchodní cena 
je stanovena na 15 990 Kč s DPH.

CELÝ ČLÁNEK

 Pěkné představení modelek, mám chuť vyrazit na kurz! Olda/Mikulov
 Nabitých šest stran o focení zadara? Paráda lidi a díky. Václav/Sobotka
 Poděkování do redakce za váš fotomagazín, už se těším na konec týdne na 
nové číslo :-) Helena/Cvikov

Podrobnosti najdete webu IDIF.cz/kurzy. 

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.forcamera.cz/2013/cz/chavy.asp
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.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/samsung-ssd-840-evo-a-nvme-xs1715-163262cz
http://www.idif.cz/kurzy/
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	Programátor, kodér, databázista, ...
u		Marketing: ráda bych našla nové 

místo, reklama, PR, ...
u		Grafik + animace + video, ...

 Nabízíme práci
u		iNET Solutions hledá šikovného DTPá-

ka se zkušeností s webovou grafikou. 
u		Hledáme tiskaře pro potisk textilu!

 Bazar - prodávám
u		3 roky starý iMac 2GHz Intel Core 2 

Duo, 4 GB, 667 MHz DDR SDRAM, ... 
Prodám objektiv Canon EF 16-35 mm 
1:2,8L II USM pro full frame zrcadlovky 
kupovaný před cca dvěma lety, ...

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: 
Jaké produkty byly přidány do nové        
mobilní aplikace CEWE FOTOSVĚT?
a) FOTOGRAFIE a POTISK HRNKŮ                       
b) POTISK TRIČEK a HRNKŮ   
c) POHLEDNICE a CEWE FOTOKNIHA

Sponzorem soutěže je FOTOLAB.

Výherce 
minulé soutěže

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

VÝSTAVY, AKCECzech Photo Gallery: Soukromé 
vesmíry – Vladimír Kozlík Nové knihy 

Computer Press

VÝHRA NÁPOVĚDA

V pražské Czech Photo Gallery bude ve stře-
du 31. července zahájena výstava Soukromé 
vesmíry fotografa Vladimíra Kozlíka. Vernisáž 
začíná v 18 hodin. Výstavu můžete navštívit 
od čtvrtka 1. srpna až do 29. září letošního 
roku. Na výstavě bude představen soubor 
přibližně šedesáti fotografií, které zachycují 
autorovu tvorbu od roku 2000, ale hlavně 
jeho nejnovější snímky. Vladimír Kozlík se 

Computer Press připravil na červenec edici 
několika knih z oblastí digitální fotografie a 
digitálního zobrazování, počítačové techniky 
a softwaru, grafiky, designu a webového de-
signu. Nás zaujal výukový kurz Adobe Flash 
CS6 a kniha o DSLR Canon EOS 650D.

zabývá výtvarnou fotografií a koncipuje 
tematické okruhy, jako například Horizonty, 
Ad libitum, Vzpomínky, Prožitky či Asfalto-
vé krajiny. Propojuje obraz, kresbu a text, 
zabývá se využitím světla jako výtvarného 
a skladebného principu. Samo světlo se tak 
stává obrazem, například v cyklu Vesmír v 
mém pokoji. Komponuje více obrazy. Zdánli-
vě všední prostředí a pomíjivosti.

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/recenze/recenze---software/mobilni-aplikace-cewe-fotosvet-163203cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/soukrome-vesmiry-vladimira-kozlika-v-czech-photo-gallery-163263cz
http://www.fotografovani.cz/fotopraxe/vzdelani1/novinky-computer-press-v-cervenci-163225cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/ostatni/programator-koder-databazista-163254cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/account/marketing-163257cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/grafik-animace-video-163241cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/dtp-pracovnik/grafik-dtp-praha-163258cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/tiskar/hledame-tiskare-pro-potisk-textilu--163266cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/apple/prodam-3-roky-stary-imac-2ghz-intel-core-2-duo--163264cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/fotoaparaty-digitalni-a-prislusenstvi/profi-objektiv-canon-16-35-mm-2-8-lii-usm-163259cz

