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NEJBLIŽŠÍ KURZY

Internetový magazín o fotografování pro fotografy  39| 2013

21. listopadu Praha
Martin Hájek:  

Krásy noční fotografie

23. listopadu Praha
Lumír Žemla: Výtvarná 

fota: Tvořte vlastní světy

22. listopadu Brno
Gabriel Dvořák:  

Modelingová fotografie

Toto číslo bylo distribuováno 48 067 odběratelům

Rekvalifikační 
kurzy v Brně

začínají 26. 11. 2013
Zaměření na práce 
v oblasti portrétní,                               
technické, reklamní

Kontaktujte nás na e-mailu brno@idif.cz.                                                                                                 
Zašleme vám závaznou přihlášku,                      

rozpis hodin a všech vyučovaných témat.                            
Volných je několik posledních míst.

podrobnosti na webu IDIF.cz

 a reportážní
 fotografie.

Nejnovější vydání knihy
zakoupíte v eShopu IDIF

VÍCE

VÍCE

VÍCE

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/kurz-kolorovani-fotografie-163967cz
https://www.fotolab.cz/fotokalendare.html
http://www.idif.cz/rekvalifikace/
http://www.idif.cz/knihy/
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/modelingova-fotografie-exterier-interier-pokrocili-160257cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/vytvarna-fotografie-tvorte-vlastni-svety-161775cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/tajemstvi-noci-krasa-nocni-fotografie-1343cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

KURZY

  Vzdělávací kurz         
Pro pokročilé                 
18. 11. 2013 BRNO 
23. 11. 2013 PRAHA

  Pro pokročilé                         
Vzdělávací kurz                                         
22. 11. 2013 BRNO

Výtvarná fotografie:  
Tvořte vlastní světy

  Vzdělávací kurz         
Pro začátečníky                 
21. 11. 2013 PRAHA

Otevřete s námi bránu do světa nespou-
tané fantazie. Pojetí manipulované foto-
grafie pomocí počítače dnes prakticky 
dává neomezené možnosti výtvarných 
postupů. Lze tak nezvykle přistupovat 
k vlastním fotografiím, můžete vytvářet 
neobvyklé koláže, fantaskní obrazy, 
můžete popustit uzdu své fantazii a začít 
tvořit svůj svět. Pomůžeme vám pocho-
pit proces vzniku fotografiky, jak krok 
za krokem postupovat a jak výtvarně 
dotáhnout svůj záměr do finální podoby. 
S sebou mějte nejlépe digitální zrcad-
lovku nebo pokročilý kompakt, kterému 

rozumíte. A paměťovou kartu, přirozeně. 
Vlastní notebook, na kterém lze praco-
vat v grafickém programu např. Photo-
shop, Zoner, ... (Pražská centrála umož-
ňuje využít zázemí počítačové učebny 
PC/Mac.) Doporučujeme vzít s sebou i 
vlastní tvorbu, tak 10 ks maximálně. Plus 
další příslušeství jako stativ, filtry apod.

VÍCE

© Foto: Lumír Žemla

Tajemství noci:     
Krásy noční fotografie
Noc je fascinující! Pro někoho může být 
synonymem strachu či něčeho negativní-
ho, na fotografy však má efekt často zcela 
opačný. Z noci na nás dýchá především 
klid, pokora, tajemství, dávka mystiky, ale i 
jedinečná atmosféra a ... „světlo“. A přes-
ně to se často promítá právě do nočních 
snímků, které tak mají naprosto jedineč-
nou a nenapodobitelnou atmosféru. Kurz 
je určen všem začínajícím i pokročilejším 
fotografům, kteří se chtějí naučit pořizovat 
výrazově i technicky lepší noční snímky. 
Nejsou potřebné žádné hlubší znalosti ani 

povědomí o technických souvislostech 
nebo teorii fotografie a důraz je kladen na 
ryze praktické rady, postupy a triky a jejich 
uplatnění v praxi.

VÍCE

S růstem reklamy se modelingová foto-
grafie stala integrální složkou vizuální ko-
munikace. Pokud máte cit pro krásu, vkus 
a rádi se obklopujete okouzlujícími lidmi, 
pak je pro Vás tento kurz ideální volbou. 
Během něho získáte zkušenosti profesio-
nálního fotografa a naučíte se jak pre-
zentovat model i jakým stylem zajímavě 
definovat módu, a to od prvotní koncepce 
do konečné fáze tvůrčího procesu. Semi-
nář modelingové fotografie vám napomů-
že k tomu, jak se profesionálně orientovat 
v tomto oboru. Všechna jeho odvětví se 
sice v tak krátkém časovém rozmezí nedají 
zvládnout, ale získáte zde jasnější předsta-
vu o tom, co je zapotřebí umět.

Modelingová fotografie  
exteriér/interiér

Hlavní předností fotografa je nejen jeho 
silná vizuální představivost, umělecká citli-
vost, tvořivost, cit pro detail, ale též schop-
nost pracovat v obtížných podmínkách.
Naučíte se, jak vytvořit modelingovou 
fotografii v profesionálním studiovém pro-
středí, zdokonalíte se v práci s osvětlením 
i s kompozicí. Budete pracovat se širokým 
spektrem vybavení. Předchozí zkušenost 
se studiovým zařízením však není nutná.

VÍCE

© Foto: Gabriel Dvořák

http://www.idif.cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/vytvarna-fotografie-tvorte-vlastni-svety-161775cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/tajemstvi-noci-krasa-nocni-fotografie-1343cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/modelingova-fotografie-exterier-interier-pokrocili-160257cz
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VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Podrobnosti na kancelar@idif.cz!

IDIF nově otevřel k pronájmu pro potřeby firem plně vybavenou počítačovou 
učebnu na adrese Vlkova 7, Praha 3 - Žižkov

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Celodenní pronájem PC/Mac učebny včetně projektoru i občerstvení pouze 4500 Kč!

Podzim barevně i černobíle
třetí roční období je výzva pro fotografy
máme tu proto podzimní fotosoutěž

Fota: Jan Pěnkava

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/
http://www.idif.cz/cz/photo-contest/contest/114/


IN
ZE

RC
E

Internetový magazín o fotografování pro fotografy 39 | 201304

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

Nikon AF-S DX Nikkor 18–140 mm   
1:3,5–5,6G ED VR 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

Tento kompaktní objektiv se 7,8× optickým zoomem má poměrně všestranné uplatnění. Je vhodný 
pro snímky rozsáhlých krajin, detaily, portréty, umožňuje přiblížit vzdálené objekty a je použitelný i 
pro pořizování videosekvencí ve vysokém rozlišení. Má kvalitní autofokus, umožňuje pohotové ruční 
ostření a je vybaven systémem pro snížení vlivu chvění na kvalitu obrazu.

Je to objektiv všestranně použitelný. Pokud je třeba, nahradí 
dva i tři výměnné objektivy. Je to 7,8násobný zoom pokrý-
vající nejpoužívanější ohniskové vzdálenosti 18–140 mm, 
přičemž po přepočtu na formát šíře 35 mm jeho rozsah od-
povídá 27–210 mm. Výrobce ho doporučuje hlavně „nováč-
kům“ v oblasti fotografování pomocí digitálních zrcadlovek,  
s výhodou je využitelný kupříkladu na výletě nebo na do-
volené, nechceme-li si s sebou brát více než jeden objektiv, 
chceme cestovat nalehko, avšak fotografovat v nejrůznějších 
situacích. Je praktický, kompaktní, snadno přenosný.

Je „spotřebitelského typu“, do velké míry je tudíž vyroben z plastů, 
má však odolný kovový bajonet a gumová těsnění, která jej chrání 
před nepříznivými klimatickými vlivy a zvyšují jeho odolnost při 
cestování. Použit je systém vnitřního zaostřování, autofokus pohání 
ultrazvukový zaostřovací elektromotorek SWM – Silent Wave Motor, 
který má tichý, rychlý a plynulý chod, a pro ruční zaostřování slouží 
příjemně optimalizovaný otočný prstenec. ...

KOMPLETNÍ RECENZE  SE ZKUŠEBNÍMI SNÍMKY  

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
http://www.idif.cz/pronajmy/pronajem-atelieru/
http://www.fotografovani.cz/recenze/recenze---prislusenstvi/nikon-af-s-dx-nikkor-18-140-mm-1-3-5-5-6g-ed-vr-v-testu-164764cz
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Vy se ptáte, my odpovídáme

NOVINKY a TIPY

 DOTAZ: 
Rozmýšlím se mezi objektivem 70–200 se stabilizací, či bez, ale rozdíl 
téměř dvounásobku ceny mi spíše napovídá, že se bez stabilizace obejdu, 
poradíte mi? Aleš

WD My Passport Air 1 TB
Western Digital uvedl na trh nový 
externí disk My Passport Air 1 TB, 
jediný přenosný disk pro uživatele 
počítačů Mac s kapacitou 1 TB v 
tenkém stylovém kovovém obalu, 
se „superrychlým“ připojením USB 
3.0 a s prvky pro zabezpečení dat 
Time Machine. Velmi tenký design 
a kovový vzhled externích disků My 
Passport Air jde ruku v ruce s rozmě-
ry a vzhledem oblíbených noteboo-
ků MacBook a MacBook Air a dobře 
chrání pevný disk, který je uvnitř.

 ODPOVĚĎ REDAKCE: 
Vhodná volba je záležitostí vašich preferencí a důvodů pro ně. Telezoom 
vybavený systémem optické stabilizace využijí ti, kdo potřebují nebo chtějí 
snímat z ruky, bez použití tripodů, monopodů či různých speciálních opěrek, a 
to i v případě, že nejsou ideální světelné a jiné podmínky. Optická stabilizace 
rozhodně není pouhou marketingovou záležitostí, je to praktická funkce, která 
usnadňuje snímání. Logicky nejdražší jsou telezoomy 70–200 s lepší světelností 
optické soustavy, v praxi tedy se základním clonovým číslem 2,8. Pokud na této 
podmínce netrváte, můžete mít telezoom 70–200 s nejnižším clonovým číslem 4 
a s optickou stabilizací za nižší cenu, než 2,8/70–200 bez stabilizace. A je tu také 
možnost pořídit si levnější telezoomy stejného rozsahu a s vysokou světelností 
a stabilizací, ale „jiných značek“, typicky Sigma či Tamron. Jako příklady lze uvést 
objektivy Sigma 2,8/70–200 APO EX DG OS HSM za cca 28 500 Kč, nebo Tamron 
SP AF 2,8/70–200 Di VC USD za 35 tisíc. Ale přirozeně se můžete bez stabilizace 
obejít, a to i když budete snímat z ruky, důležité je nastavení parametrů expozice, 
použitá snímková technika a další ovlivňující faktory.   

Epson EH-TW490 
pro domácí kino
Projektor pro domácí kino Epson EH-TW490 s rozliše-
ním 720p nabízí všechny funkce, které přinesly oblibu 
předchozímu modelu, a navíc je to jediný model ve 
své kategorii s funkcí vertikální a horizontální korekce 
lichoběžníkového zkreslení až do 30 úhlových stupňů. 
Na lampu se vztahuje záruka po dobu tří let nebo 
2000 hodin. Je to nejnovější model snadno přenosné-
ho a cenově dostupného HD-Ready projektoru, který 
umožňuje přehrávat filmy, hrát hry, sledovat sportovní 
události nebo promítat fotografie.

WebTop 100 
Ve čtvrtek 7. listopadu se v Praze uskutečnilo slavnost-
ní vyhlášení nejlepších českých firemních webů pro rok 
2013. Společnost Web & Media, která se specializuje na 
tvorbu internetových stránek, e-shopů a CRM systémů, 
zvítězila s webem Revírní bratrské pokladny, zdravotní 
pojišťovny v kategorii Pojišťovny. Web & Media také vy-
tvořila současnou podobu a strukturu webů IDIF. Gratulu-
jeme tímto k úspěchu.

http://www.grafika.cz
http://www.fotografovani.cz
www.canon.cz/cashback
http://www.mujmac.cz/rubriky/kratke-clanky/wd-my-passport-air-1-tb-164810cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/epson-eh-tw490-pro-domaci-kino-164737cz
http://www.grafika.cz/rubriky/ze-spolecnosti/webtop100-vitezny-web-v-kategorii-pojistovny-vytvorila-web-amp-media-164775cz
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ANKETA
 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

Výběr bezplatné 
řádkové inzerce
 Hledám práci
u	Práce v oboru grafik, DTP, webdesign.
u		Nabízím volnou kapacitu při realizaci 

a montážích reklam a fototapet.
u		Grafička 10 let praxe - externě.

 Nabízíme práci
u		Hledá se zručný a spolehlivý člověk na 

práci v reklamce: příprava grafiky. 
u		Kolega do komunikační agentury Brno.

 Bazar - prodávám
u		Pákovou stolní řezačku papíru. Šíře 

řezu 470 mm. Spolehlivý, přesný řez. 
iPad s retina displejem v perfektním 
stavu, bez poškození, jako nový. Stále 
v záruce. Cena 8000 Kč.

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ 
MÁTE K DISPOZICI ZDE! 

Hrajeme o DSLR Canon EOS 100D, kterou 
věnuje Canon.  Výherce/výherkyně bude 
vylosován/-a ze správných odpovědí na sou-
těžní otázku. POZOR: Jako vždy soutěžíme 
na webech IDIFu, nikoli zde, a to do 20. 12.

SOUTĚŽ

 Soutěžní otázka: 
Co dělá systém Hybrid CMOS AF II?
a) Zaručuje ostré snímky za špatných světel-
ných podmínek    
b) Automaticky vybírá nejlepší režim snímání 
c) Nepřetržitě ostří během snímání

Sponzorem soutěže je Canon. 

VÝSTAVY, AKCE, TIPYElliott Erwitt: 
Personal Best 
for Leica
Výstava představuje vybrané fotografie 
z široké tvorby tohoto světoznámého 
amerického fotografa a člena prestižní 
agentury Magnum Photos. Proslavil se 
dokumentárními a reklamními foto-
grafiemi, hlavně černobílými snímky 
ironických a absurdních situací z každo-
denního života. Česká veřejnost se na 
výstavě v Leica Gallery Prague může od 
8. 11. 2013 až do 5. 1. 2014 seznámit s 
výjimečným cyklem, který sestavil sám 
autor a jeho tým jako putovní výstavu 
exkluzivně pro galerie Leica.

VÝHRA A SOUČASNĚ I NÁPOVĚDA

NO COMMENT 
v Langhans

Výherce 
minulé soutěže

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

Ema Destinnová 
– Vita somnium 
breve
Výstava asi stovky velkoformátových fo-
tografií upravených LightJet technologií 
a videopasáží z dokumentu „Samota duše 
mé...“ v Galerii věže pražské Novoměst-
ské radnice připomíná asi nejznámější 
českou operní hvězdu Emu Destinnovou 
a její životní krédo „Vita somnium breve“ 
(Život snů je krátký).

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.fotografovani.cz/recenze/recenze---fotoaparaty/canon-eos-100d-v-testu-163609cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/ema-destinnova-vita-somnium-breve-164807cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/fotografie-elliotta-erwitta-v-leica-gallery-prague-164806cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/no-comment-v-langhans-centru-cloveka-v-tisni-164826cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/dtp-pracovnik/spolehlivy-a-sikovny-dtp-164821cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/ostatni/montaze-reklam-164774cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---hledam-praci/grafik/graficka-10-let-praxe-externe-164765cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/ostatni/prace-v-reklamce-164816cz
http://www.grafika.cz/bazar/pracovni-prilezitosti---nabizime-praci/grafik/designer-grafik-164820cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/zarizeni-pro-kniharny/pakova-rezacka-papiru-164824cz
http://www.grafika.cz/bazar/bazar---prodavam/apple/ipad-3-s-retina-displejem-32gb-wifiblack-164817cz

