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NEJBLIŽŠÍ KURZY
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19. září Praha
Martin Hájek: Kompozice 

– jak na působivé snímky

21.–29. září Brno
Josef Knápek: Reportážní 

– divadelní fotografie

 25. září Praha
Roman Pihan: Mistrovství 

práce s DSLR

Toto číslo bylo distribuováno 47 812 odběratelům

Jadran Šetlík na 18. DigiForu

DÁREK
v hodnotě*

3 490 Kč

Nyní k fotoaparátu Canon EOS 600D 
Adobe Photoshop a Premiere 
Elements 11 ZDARMA!

Nyní k fotoaparátu Canon EOS 600D 
Adobe Photoshop a Premiere 

Kupujte od 1. 5. do 31. 8. 2013 vybrané zrcadlovky 
Canon a získejte část svých peněz zpět.

ZA NÁKUP FOTOAPARÁTŮ VÁS ODMĚNÍME
MŮŽETE ZÍSKAT AŽ 1300 Kč ZPĚT

Více informací na www.canon.cz/cashback

Power to 
your next step

*Uvedená cena je doporučená koncová cena včetně DPH. Platí do vyprodání zásob (minimálně do 31. 8. 2013).

VÍCE

VÍCE

VÍCE

Fotograf Jadran Šetlík se proslavil svými akty a portréty, k 
jejichž tvorbě používá postupy, díky kterým se svým pojetím, 
charakterem a celkovou vizualizací blíží klasickým dobovým 
obrazům starých mistrů malovaným olejovými barvami na 
plátno. Jak uvedl, vždy se také snaží hledat krásu v nitru člo-
věka a do svých fotografických portrétů ji vtisknout. 

– nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost!

webový portál DigiForum.cz

V patnácti letech v Římě zcela náhodně potkal svoji první velkou hvězdu 
– Claudii Cardinale. Po ní následovaly další osobnosti: Brigitte Bardot, 
Raquel Welch, Anthony Quinn, Peter Sellers, Robert Kennedy a další. Ve 
své profesionální kariéře se ovšem věnoval snad všem fotografickým 
žánrům, zabýval se reportáží, architekturou, reklamou, fotografoval 
módu a samozřejmě se věnuje volné tvorbě. V současné době se věnuje 
hlavně portrétu, ale i rodinnému a dětskému portrétu, u něhož opět 
navozuje atmosféru klasického obrazu – nasvícením, kompozicí, volbou 
pozadí, stíny a barevností. Určitě si setkání s Jadranem Šetlíkem na 18. 
DigiForu nenechte ujít! Koná se od 3. do 5. 10. 2013 v PVA EXPO PRAHA. 

http://www.canon.cz/cashback/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-reportazni-fotografie-divadelni-fotografie--163819cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaklady-kompozice-jak-na-pusobive-snimky-1126cz
http://www.digiforum.cz/
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

  Vzdělávací kurz                     
Pro začátečníky                    
19. září 2013 PRAHA

Klasika: Základy kompozice 
– jak na působivé snímky

KURZY

NEPŘEHLÉDNĚTE! Zcela mimořádná 
příležitost: Fotografování v Brně   
s divadlem Husa na provázku

Tato ojedinělá příležitost je 
součástí špičkového vzdě-
lávácího kurzu reportážní a 
speciálně divadelní fotografie 
pod vedením zkušeného 
lektora. Program je rozdělen 
do osmi dnů. Focení probíhá v 
exteriéru a interiéru v průběhu 
konaného festivalu Duha.Nej-
atraktivnější fotografie budou 
vybrány na výstavu do foyer 
divadla Husa na provázku. Ne-
propásněte tuto příležitost!

Mimořádná spolupráce s divadlem Husa na provázku: 8 dnů VIP focení festivalu Duha v Brně od 21. do 29. 
září 2013 v exteriéru a interiéru konaného festivalu. Výuka práce za extrémních světelných podmínek.

podrobnosti o tomto exkluzivním kurzu zde

21.—29. září 2013 BRNO

Každý začínající fotograf po náročném „souboji“ s tech-
nikou hned logicky obrátí svou pozornost před objektiv 
(do hledáčku). Začne řešit kompozici, výraz a vyváženost 
fotografie. Jenže ouha! Vytvářet intuitivně, kompozičně 
správné snímky, zároveň si ohlídat práci s fotoaparátem a 
vyhnout se běžným přehmatům, není vůbec snadné. Stačí 
chybné zaostření nebo špatná expozice, popř. nevyhovující 
hloubka ostrosti či špatně zvolené ohnisko... k tomu ještě 
připočtěme špatnou kompozici a je vymalováno!

V některých fotografických 
disciplínách může být míra to-
lerance (co do technické kva-

lity snímků) o něco vyšší. Platí 
zejména v reportáži nebo do-
kumentu, kde na nastavování 

a přemýšlení většinou není 
čas. Nicméně právě perfektní 
zvládnutí expozice/nastavení 
přístroje a zároveň obsahově 
korektní snímek je právě tím, 
co stojí mezi dobrým fotogra-
fem a těmi ostatními! Zkrátka, 
kurz je určen všem fotogra-
fům a fotografkám, kteří se 
chtějí podrobněji věnovat 
pravidlům kompozice.

VÍCE

http://www.idif.cz
http://www.idif.cz/kurzy/kurz-reportazni-fotografie-divadelni-fotografie--163819cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaklady-kompozice-jak-na-pusobive-snimky-1126cz
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IDIF umožnil firemním zákazníkům pronájem počítačové učebny v ulici Vlkova 7 
v Praze 3 s možností využití počítačů PC/Mac pro kurzy, školení a prezentace.

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Jen 4500 Kč včetně vybavení a občerstvení!

Nenechte si ujít jedinečné 
akce 18. DigiFora!

PODROBNOSTI

Poslední dobou publikujeme stále více článků o 18. DigiForu a 
tématech s ním souvisejících. Také naše týdenní soutěže za-
měřujeme k této události a k veletrhu FOR CAMERA, se kterým 
se DigiForum uskuteční. Je to logické: 18. DigiForum se rychle 
blíží. Dnes vám přinášíme informaci o možnostech získat velmi 
zajímavé slevy: až 100 % z ceny vstupného na veletrh, a to v 
kombinaci s programem 18. DigiFora a s kurzy IDIF. 

MOJE ŠŤASTNÉ LÉTO ´13
Pochlubte se svými snímky
ve fotografické soutěži!

Klikněte si pro více informací!

Téma je široké:

L E T O Š N Í  L É T O
Těšíme se na vaše snímky!

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-pc-ucebny/
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/nenechte-si-ujit-jedinecne-akce-letosniho-18-digifora--163983cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/moje-stastne-leto-13-fotosoutez-a-quot-babi-leto-quot-na-dohled-163870cz


IN
ZE

RC
E

Internetový magazín o fotografování pro fotografy 30 | 201304

Další články z různých oblastí na portálech                                              a                        .Grafika.cz  Fotografovani.cz  

Nikon D3200 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!

RECENZE

Pro test D3200 jsem použil základní kitový zoom AF-S DX 
Nikkor 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR. Tuto sadu je aktuálně 
možno zakoupit za 12 700 korun se dvěma dárky: 8GB 
kartou SDHC a tisícikorunovou slevou na cewe fotoknihu. 
Faktem ale je, že tato kompaktní digitální zrcadlovka má 
„své půvaby“ i bez jakýchkoli dárků navíc.

Přístroj vychází z modelu D3100, kromě nových systémů 
však má i lehce upraveno uspořádání ovládacích prvků. Pro 
aktivaci živého náhledu má tlačítko vedle displeje a vyhra-
zené tlačítko pro nahrávání videosekvencí je vedle spouš-
tě. Senzory infračerveného přijímače dálkového ovládání 
jsou dva, jeden vepředu na rukojeti, druhý vlevo nahoře na 
zadní stěně. Je vhodný pro začátečníky v oblasti foto-
grafování digitální zrcadlovkou, jako rodinný fotoaparát, 
poslouží na cestách, dovolených, výletech, procházkách, 
ale také umožňuje zahájit promyšlenou digitální tvorbu a 
nezkušení mohou postupně odborně růst mimo jiné díky 
nápaditě řešenému systému Průvodce, který je ve srovná-
ní s modely D3000 a D3100 vylepšen a vhodně pomáhá 
uživatelům seznámit se s rozšířenými tvořivými možnostmi 
a vede je celým postupem po jednotlivých krocích. 

PŘEJÍT K CELÉ RECENZI

Okénko do světa Apple
Na úterní tiskové konferenci zástupci společnosti Apple představili novou gene-
raci chytrých telefonů iPhone. Společnosti se ani letos nepodařilo představení no-
vinek příliš dobře uhlídat a tak se víceméně potvrdilo to, o čem jsme vás už dříve 
informovali. Nová generace chytrého telefonu iPhone není postavena pouze na 
jediném zařízení, ale k dispozici jsou hned dva modely.

CELÝ ČLÁNEK

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---fotoaparaty/nikon-d3200-v-testu-163883cz
http://www.mujmac.cz/rubriky/software/novinky-ze-sveta-apple-163969cz
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Vy se ptáte, my odpovídáme

OHLASY

 DOTAZ: 
Jak mám u širokoúhlého objektivu odstranit to, že v hledáčku vidím kruh místo 
obdélníku? Ivana/Lázně Bohdaneč

 ODPOVĚĎ REDAKCE: 
Pokud vás „kruh v hledáčku místo obdélníku“ zaskočil a je pro vás nežádoucí, 
mohla nastat situace, že jste nechtěně a nevědomky připojila ke své zrca-
dlovce s plnoformátovým snímačem nebo na kinofilmový materiál objektiv 
určený pouze pro pro digitální zrcadlovky s menším snímačem, typicky 
formátu APS-C. Řešením je použití objektivů vhodných pro full-frame DSLR 
nebo pro zrcadlovky na kinofilm. Máte-li full-frame DSLR přístroj Nikon, 
můžete zkusit nastavit obrazové pole formátu DX (24 × 16), je to doporučo-
váno třeba pro natáčení Full-HD videa s DX objektivy se širšími úhly záběru. 
Srdečně vás zveme na 18. DigiForum nebo na kurz, kde můžete vše probrat. 

VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

18. DIGIFORUM s.r.o.

3. – 5. 10. 2013

Olympus OM-D E-M1 s Wi-Fi

NOVINKY

Nový model v řadě kom-
paktních DSLM přístrojů 
OM-D je voděodolný, 
prachotěsný a mrazu-
vzdorný a má rychlý 
duální systém automatic-
kého zaostřování, tudíž 
umožňuje lépe využít 
nabídku výměnných 
objektivů včetně 4/3 
systému, které je možno 
připojit pomocí adapté-
ru. Také má integrovánu 
jednotku Wi-Fi.

přijďte na kurz Romana Pihana Mistrovství práce 
s DSLR 25. září Praha a 26. září Brno

 Jste super a z otázek ve vašem fotomagazínu se dozvídám, že nejsem sama, 
koho fotografování moc baví a přitom si někdy neví rady. Je fajn, že se na vás může-
me takto obracet s otázkami a vy bez nadřazenosti odpovíte. V diskuzích to někdy 
bývá nepříjemné.     Karolína/Praha
 Tleskám vaší práci a díky za ni. Focení je můj letitý koníček a díky vám jsem se 
nebál jít do digitálu a nyní i do digi zrcadlovky.  Honza/Tábor
 Páteční nášup fotonovinek z iZINU mě vždycky nastartuje k novým plánům na 
fotografování. Akorát velký (6 stran) a týdeník je taky tak akorát. Standa/Nový Jičín

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.forcamera.cz/2013/cz/chavy.asp
http://www.fotolab.cz/aplikace-pro-chytre-telefony-a-tablety.html
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/mistrovstvi-prace-s-dslr-1256cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/olympus-om-d-e-m1-s-wi-fi-163921cz
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	DTP operátorka, na HPP, nebo ŽL.
u		Graphic Designer. Čistá a stylová grafi-

ka. Jednorázově i dlouhodobě ...
u		Vedoucí, ředitel, manažer - polygrafie.

 Nabízíme práci
u		Kdo mě doučí/vysvětlí wordpress API 

a programování pluginu a widgetu? 
u		Grafik/Designer, HK - FiftyFifty s.r.o.

 Bazar - prodávám
u		Originální tonery XEROX pro DC 

240. Baleno po 2 ks, 1600 Kč za kus.   
Řezačku papíru ADAST MAXIMA 
MS115-1, optické snímamní, vzducho-
vý polštář, 2 nože navíc, perfektní stav.

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ 
MÁTE K DISPOZICI ZDE! 

Výherce této týdenní soutěže získá dvě 
volné vstupenky na veletrh FOR CAMERA a 
18. DigiForum, s.r.o., v hodnotě 2× 150 Kč od 
DigiFora, s.r.o. Výherce či výherkyně bude 
vylosován či vylosována ze správných odpo-
vědí na soutěžní otázku.

SOUTĚŽ

 Soutěžní otázka: 
Kde se ve dnech 3.—5. 10. 2013 koná 18. 
DigiForum, s.r.o.?
a) Sadly Czech Photo Valley Hotel  
b) PVA Expo Praha, Praha 9 - Letňany  
c) Clarion Congress Hotel Prague

Sponzorem soutěže je DigiForum, s.r.o. 

Výherce 
minulé soutěže

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

VÝSTAVY, AKCE, TIPY

IFA 2013 Berlin
Veletrhy IFA se v Berlíně pravidelně ko-
naly od roku 1924. Dnes je IFA jedním z 
největších mezinárodních veletrhů spo-
třební elektroniky, který si nenechá ujít 
více než 200 000 návštěvníků a vysta-
vovatelů z celého světa. V letošním roce 
se uskutečnil od 9. do 11. září. Výrobci 
mohou představit nové výrobky, tech-
nologie, inovace i celé nové komplexní 
projekty, ať už zaměřené čistě prakticky, 
anebo na zábavu a relaxaci.  

FOMEI TOP  
a novinky FOMEI

DigiForum
s.r.o.

NÁPOVĚDAVÝHRA

Labuda: Aspekty 
Velkého muže
Centrum současného umění DOX do 17. 
10. 2013 představuje tvorbu slovenského 
umělce Radima Labudy, který dlouho-
době pracuje s videem. Jádrem Aspektů 
Velkého muže je mýtus o Velkém muži, 
archetypu dnešního člověka.

krátké ohlédnutí za IFA´13

Je tady další ročník výstavy FOMEI TOP! 
Koná se ve čtvrtek a pátek 19. a 20. září 
2013 ve FOMEI v Hradci Králové. Spo-
lečnost FOMEI připravila několik velmi 
zajímavých novinek, samozřejmostí je 
bohatý doprovodný program a velkou 
hodnotu má také to, že akce je pravidel-
nou příležitostí pro příjemná setkání s lid-
mi stejného nebo obdobného zaměření.

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.digiforum.cz/
http://www.idif.cz/vyhry-v-soutezich/hrajeme-o-dve-vstupenky-na-veletrh-for-camera-a-digiforum-163952cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/radim-labuda-aspekty-velkeho-muze-163868cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/kratke-ohlednuti-za-ifa-2013-163971cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/fomei-novinky-a-fomei-top-2013-163908cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/dtp-pracovnik/dtp-operator-163949cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/graphic-designer-163951cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/manazer/vedouci-reditel-manazer-vyroby-163970cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/webdesigner/wordpress-163972cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/grafik/grafik-designer-v-hradci-kralove-163977cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/stolni-tiskarny/oring-tonery-xerox-pro-dc-240-163975cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/zarizeni-pro-polygrafii---tiskove-stroje/rezacka-papiru-adast-maxima-ms115-1-163973cz

