NEJBLIŽŠÍ KURZY
9. října Praha
Petr Cába: Velká DTP dílna

VÍCE

aneb Chci být grafikem
10. října Praha
Martin Hájek: Makrofoto:

VÍCE

Poznejte fascinující mikrosvět
12. října Brno
Petr Lindner:		
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VÍCE

Začíname s DSLR Nikon

Využijte skvělé bonusy a slevy na 18. DigiForu
u dětské, studentské a seniorské slevy u různé akční a speciální bonusy u podrobnosti na webu DigiForum.cz

Jan Saudek			
na 18. DigiForu
Využijte jedinečnou příležitost k setkání
s tímto světoznámým fotografem!

INZERCE

© Foto: Jan Saudek

Toto číslo bylo distribuováno 47 874 odběratelům

!
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Makrofotografie:
Poznejte fascinující
mikrosvět
Makrofotografie představuje bohatý a fascinující „svět ve světě“, který
není běžně vidět, ačkoli jej máme
neustále „pod nosem“. A přesně
to je ten hlavní důvod, proč jsou
makrofotografie tolik žádané a fascinující! Zachycují totiž něco mimo
naší „každodenní“ realitu, zcela

nový svět. Cílem kurzu je ovládnout makrofotografii po stránce
expoziční, kompoziční i obsahové.
Vhodně také navazuje na vybrané
základní kurzy, neboť předpokládá
jisté znalosti a dovednosti. Doporučujeme třeba Základy fotografování pro každého a podobné kurzy.

Pavlína Hodková
vystavuje své fotografie
na 18. DigiForu!

 Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
© Foto: Martin Hájek

10. října 2013 PRAHA
VÍCE

KURZY

© Foto: Pavlína Hodková; Klára (nahoře) a Hana

Mimořádná příležitost: intenzivní kurz DTP!  Vzdělávací kurzy
Grafické kurzy

Velká DTP dílna aneb Chci být grafikem

9. října 2013 PRAHA

Pětidenní intenzivní kurz. Ještě několik posledních volných míst!

VÍCE

Začíname s digitální zrcadlovkou Nikon
Digitální zrcadlovky napříč
jednotlivými značkami jsou si
v mnohém podobné, ale každý
výrobce má svá specifika. Máte
nový Nikon a rádi byste využili
všech jeho možností a ještě
si rozšířili znalosti fotografie
jako takové? Pak je tento kurz
určen právě vám. Budeme se
věnovat komplet ovládání digitální zrcadlovky i specialitám
Nikonu. Lektor Petr Lindner
vám navíc ukáže také systémové kompakty s výměnnými
objektivy řady Nikon 1.

12. října 2013 BRNO
VÍCE
Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na

IDIF.cz

© Foto: Nikon
INZERCE

 Pro začátečníky
Vzdělávací kurz
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Power to
your next step

ZA NÁKUP FOTOAPARÁTŮ VÁS ODMĚNÍME

MŮŽETE ZÍSKAT AŽ 1300 Kč ZPĚT
Kupujte od 1. 5. do 31. 8. 2013 vybrané zrcadlovky
Canon a získejte část svých peněz zpět.

DÁREK
v hodnotě*

3 490 Kč

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

Více informací na www.canon.cz/cashback
*Uvedená cena je doporučená koncová cena včetně DPH. Platí do vyprodání zásob (minimálně do 31. 8. 2013).

POZOR! UŽ JEN TENTO VÍKEND!

pochlubte se svými snímky
ve fotografické soutěži

MOJE ŠŤASTNÉ LÉTO ´13

Klikněte si pro více informací!

INZERCE

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Celodenní pronájem PC/Mac učebny včetně projektoru i občerstvení pouze 4500 Kč!
IDIF nově otevřel k pronájmu pro potřeby firem plně vybavenou počítačovou
učebnu na adrese Vlkova 7, Praha 3 - Žižkov
VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Podrobnosti na kancelar@idif.cz!
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.
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RECENZE

Tato výkonná a pružně použitelná digitální zrcadlovka „střední třídy“ či „poloprofesionální kategorie“
výborně poslouží náročným uživatelům, zejména pokud také natáčejí Full HD video a využijí integrovanou
Wi-Fi jednotku, ale i začínajícím nadšeným fotografům. Využívá inovativní zobrazovací technologii a nabízí
funkce vhodně podporující individuální tvůrčí přístupy.
Canon EOS 70D jsme si představili dvěma
základními články, které si můžete otevřít
v nových oknech. Nejprve to bylo první
představení Canon EOS 70D s Wi-Fi, které
jsem publikoval 2. července 2013 a které
obsahuje mimo jiné i tabulku s přehledným srovnáním vybraných základních
údajů modelů 70D a 7D, a 16. července po
tiskové konferenci Canon následoval článek Canon EOS 70D na chvíli v ruce s některými podrobnostmi, zaměřený hlavně
na jedinečnou technologii snímače Canon
Dual Pixel CMOS AF a inovativní hybridní
systém automatického zaostřování jako
takový. Tato recenze je tedy vlastně třetím
dílem pomyslného seriálu a je logicky

zaměřena především na test obrazové kvality. Nikoli ale výhradně.
Samozřejmě obsahuje i vybrané detaily, podrobnosti a postřehy z
testu. Ale pro získání celkové představy o zrcadlovce EOS 70D jsou
důležité všechny tři články. Pro test jsem použil nový základní setový
zoom EF-S 18–55 mm 1:3,5–5,6 IS STM, zoom EF 17–40 mm 1:4L USM
a objektiv EF 100 mm 1:2,8L Macro USM. Otestovat jsem mohl i nové
zoomy EF-S 18–135 mm 1:3,5–5,6 IS STM a EF-S 55–250 mm 1:4,5–5,6
IS STM, pro které připravuji samostatné recenze.
RECENZE + ZKUŠEBNÍ SNÍMKY A VIDEA

PRONÁJEM ATELIÉRU
IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vybavené 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.

AK ŽHA
TU VÁ
AL
ITA
!

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně
zařízeny profesionálním studiovým vybavením 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.

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

INZERCE

PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!
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VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
18. DIGIFORUM s.r.o.

3. – 5. 10. 2013
Nové externí disky WD My Book a My Book for Mac
Western Digital přichází s novým
designem externích disků produktové
řady My Book a My Book for Mac. Externí
paměti poskytují až 4 TB úložného prostoru a rozšířené možnosti ochrany dat
pro ty, kteří vytváří a uchovávají velké
objemy dat hudby, videozáznamů nebo
fotografií. Disky chrání uložená data po-

mocí softwaru WD SmartWare Pro a mají
rozhraní USB 3.0 SuperSpeed. Nové disky
poskytují ideální zálohování, které chrání
ukládané soubory a sbírky. Uživatele tak
nepřekvapí a nezaskočí ani ukradený
notebook nebo počítačový vir, požár ani
záplavy. Software WD SmartWare Pro je
určen pro automatický ucelený systém

Vy se ptáte, my odpovídáme

INZERCE

 DOTAZ:
Podle čeho mám volit GPS k lokalizaci fotek? Přídavné zařízení, nebo raději
našetřit na foťák s integrovaným GPS? Pavel
 ODPOVĚĎ REDAKCE:
Velmi zajímavý dotaz. Předpokládáme, že „foťákem“
míníte zrcadlovku nebo obdobu, která vám poskytne přibližně stejný výkon, flexibilitu, příslušnost k
bohatému výběru příslušenství a kvalitu obrazu. Mimořádně jsme si dovolili ilustrovat odpověď konkrétním fotoaparátem. Canon EOS 6D je plnoformátová
digitální zrcadlovka s integrovanými moduly Wi-Fi pro
bezdrátovou komunikaci a GPS pro záznam zeměpisných souřadnic u pořízených snímků a videoklipů.
Jak vidíte, aktivní sáňky díky tomu zůstávají volné pro

zálohování v cloudu. Pomocí software
WD SmartWare Pro jsou ovládány bezpečnostní pojistky proti neoprávněnému
přístupu k disku a program zajišťuje
automatické zálohování, hardwarové
šifrování a ochranu heslem a současně
umožňuje zálohovat do vzdáleného
cloudu prostřednictvím služby Dropbox .

OHLASY
 Zajímavé a aktuální čtení o fotografování mi zpříjemní i deštivý víkend. Perfektní nápad a grátis, tomu
tleskám.				Richard/Jince
 Hodně dobrý a pestrý fotografický novinky. Těším se
na další a díky.			
Tomáš/Jičín
 Aktuality od vás jsou bleskové. Píšete o foto novinkách, které ostatní uveřejní asi tak za měsíc :-)		
				Alena/Tachov
použití externího blesku, případně mikrofonu. A většina uživatelů
externí systémový blesk využívat
chce, přirozeně. Řešení s využitím
lišty už tak elegantní není...

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

OTEVŘETE SI
RECENZI DSLR
CANON EOS 6D
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Do zahájení 18. DigiFora
už zbývá pouze týden!
Už za týden, ve čtvrtek 3. 10. 2013, se
otevřou brány moderního výstaviště PVA
EXPO PRAHA v Letňanech a bude zahájeno 18. DigiForum – svátek všech fotografů spolu s veletrhy FOR CAMERA a FOR
MUSIC & SHOW. Nad DigiForem, které se
už po osmnácté zaměřuje na vzdělávací
aktivity v oblasti digitální fotografie a
zpracování obrazu, převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Vážíme si této podpory a věříme, že
stejně jako v předešlých ročnících potěšíme širokou fotografickou veřejnost touto
již tradiční společnou akcí a setkáním v

VÝSTAVY, AKCE, TIPY

DOX – 5. výročí
Centrum současného umění DOX oslavuje páté výročí a na sobotu 28. 9. 2013
připravilo velice bohatý program, který
začíná odpoledne ve 14 hodin a končí
minutu před půlnocí. DOX slibuje „našlapané“ workshopy se známými umělci,
různé kapely a DJs, ale také komentované prohlídky výstav a večerní koncert se
světelnou show a nechybí ani odpolední
kreativní dílny pro rodiče s dětmi.

přátelské atmosféře fotografování, přednášek, diskuzí, výstav. V centru dění bude
velké pódium – fotostudio vybavené
firmou FOMEI. Na pódiu bude motocykl
Harley-Davidson a půvabná modelka a
tanečnice. Téma hlavního workshopu je
Mnoho tváří ženy. Workshopy povede
zkušený fotograf a lektor Aleš Funke. Dalšímu programu dominují zvučná jména
ze světa fotografie – Jan Saudek, Robert
Vano, Jadran Šetlík a Vladimír Brunton.
Zajímavé programy mají připraveny také
Pavlína Hodková (výstava fotografií) a
lektoři IDIF Roman Pihan, Marian Mrozek
a Martin Hájek.
PODROBNOSTI

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce
 Hledám práci
u Grafička spolehlivě, rychle, kreativně.
u 
DTP operátor, grafik a sazeč - vizitky,
inzeráty, časopisy, katalogy, knihy...
u 
Student SŠ med. grafiky - přivýdělek.

 Nabízíme práci

Výherce této týdenní soutěže získá dvě volné
vstupenky na veletrh FOR CAMERA a 18.
DigiForum v hodnotě 2× 150 Kč od DigiFora,
s.r.o. Výherce/výherkyně bude vylosován/-a
ze správných odpovědí na soutěžní otázku.
POZOR: Soutěžíme na webech IDIFu, ne zde!
 Soutěžní otázka:
Jaký slogan doprovází hlavní titulek na
webu DigiFora a také 18. DigiForum?
a) Semtamforum				
b) Všechnoforum				
c) Svátek všech fotografů

Výherce
minulé soutěže
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Sponzorem soutěže je DigiForum, s.r.o.

DigiForum
s.r.o.

VÝHRA

NÁPOVĚDA

Jiří Korbel

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

u M
alá reklamní agentura hledá šikovného pracovníka - grafika/DTP.
u 
Agentura WMC/Grey hledá retušéra...

 Bazar - prodávám

u N
abízím převod licence Adobe CS6
Design Web Premium pro Mac/Win.
u MacBook pro 13`, nejnovejsi model.
2,5GHz Dual Intel Core i5/4GB/500 GB
HDD/HD4000/SD. Jedna se o darek...
KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ
MÁTE K DISPOZICI ZDE!

ANKETA

 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

IDIF.cz

Fotografovani.cz

MujMac.cz

Grafika.cz

INZERCE
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