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NEJBLIŽŠÍ KURZY
10. března BRNO

10. března PRAHA

19. března PRAHA

Josef Knápek:

Marian Mrozek:

Ovládejte dokonale Váš fotoaparát
(digitální zrcadlovka,výkonějších kompakt)
více na

Akt, Glamour a Budoir fotografie

Martin Hájek:
Začínáme: DSLR Canon
více na

Prestižní ocenění
iF Design Awards pro značku
Canon
Značka
Canon
získala
ocenění
organizace iF International Forum
Design GmbH. Prestižní cenou iF
Design Award pro rok 2014 bylo
vyznamenáno hned 9 produktů Canon
ve dvou kategoriích – v produktovém
designu a designu komunikace.
Ocenění iF Design Awards uděluje
organizace iF International Forum
Design již od roku 1953 a odborná
veřejnost tyto ceny považuje za jedny
z nejprestižnějších v oblasti designu.
Každý rok tato německá organizace
oceňuje progresivní myšlenky z oblasti
koncepce a vzhledu ve třech hlavních
kategoriích - produktový design,
design komunikace a design obalů.
Více na
— inzerce —

Toto číslo bylo distribuováno 48 506 odběratelům

více na
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KURZY

Ovládejte dokonale Váš fotoaparát
(digitální zrcadlovka,výkonějších kompakt)
Dokonalá
fotografie
nezávisí
jen
na fotografickém vybavení. Samozřejmě
kvalita a vybavení fototechniky je důležitý
základ. Ale důležitějším faktorem je její
znalost ovládání a zkušenosti v praxi.
Z návodu možná pochopíte jak se funkce
zapíná, ale kdy ji nejvhodněji použít už
ne. Nastavit co nejlépe svůj fotopřístroj, ať
už kompakt nebo pokročilejší fotoaparát
je cílem jednodenního kurzu. Budete

sami překvapeni čeho všeho dosáhnete
za jeden den.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
10. března 2014 BRNO
více na

Akt, Glamour a Budoir fotografie
Jak již sám název napovídá, nebudeme
se věnovat pouze AKTu, ale i příbuzným
žánrům a to BUDOIRu a GLAMOURu.
Každopádně budeme fotit „nahé, nebo
téměř nahé“ ženy:). Ukážeme si různé
techniky svícení a to nejen v amatérském
pojetí, ale především v tom profesionálním.
Těšit se můžete na speciální svícení (Para,
Fresnel, ringflash). Kurz je určen všem,
kteří se chtějí naučit více, než jen svlíknou
modleku a „cvakat a cvakat“.

V
 zdělávací kurz
Pro pokročilé
10. března 2014 PRAHA

více na

Začínáme: DSLR Canon
Digitální zrcadlovka, zkráceně DSLR,
již dávno není pouze nástrojem
profesionálních fotografů. Nejnižší modely
zpřístupnily tyto skvělé fotografické aparáty
široké veřejnosti a významně tak posunuly
kvalitativní možnosti amatérské digitální
fotografie. Zároveň však kladou i výrazně
vyšší nároky na fotografa po stránce
fotografických znalostí a zvládnutí
veškerého nastavení a ovládání přístroje.
A právě proto vznikly semináře Seznamte
se..., které vám usnadní první seznamování
s novou DSLR.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
19. března 2014 PRAHA
více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Samsung KNOX se zdokonaluje.
Samsung
Electronics
Co.,
Ltd.
představuje KNOX 2.0, vylepšenou
platformu
KNOX,
která
je
zabezpečeným
mobilním
řešením
poskytujícím pokročilou ochranu dat
a soukromí pro podnikové uživatele.
Špičkově zabezpečená platforma
KNOX 2.0 nabízí řadu klíčových
bezpečnostních
vylepšení
jádra
platformy. Lépe zabezpečuje integritu
zařízení od jádra až po aplikace.
· Správa certifikátů vzabezpečené zóně
TrustZone: Tato funkce zabezpečuje
a
udržuje
klientské
certifikáty
uvnitř bezpečné zóny TrustZone
s dodatečnou podporou průmyslových
standardů, jako je PKCS#11. Umožňuje
mobilnímu zařízení hrát roli čipové
karty a její čtečky.

a zajišťuje, že jsou šifrovaná data
ochráněna, pokud je systém ohrožen.
· Ochrana v reálném čase pro zajištění
systémové integrity: Monitorování
v reálném čase, které odhalí a zamezí
neoprávněným úpravám kódu jádra,
citlivých dat jádra a systémové části.
· Ochrana ODE pomocí TrustZone:
Šifruje data uložená v přístroji
pomocí ochranného šifrovacího klíče
uloženého v TrustZone. Může být
zakázán na základě detekce narušení
integrity systému.

· Biometrické ověření dvěma faktory:
Činí přístup k obsahu ještě bezpečnější
tím, že vyžaduje při ověření nejen
heslo, ale i otisky prstů.
· Vylepšení obecného rámce KNOXu:
KNOX podporuje funkce Per-App
VPN pro řešení SSL VPN, jako jsou sítě
Juniper, F5 a Cisco, zatímco dříve je
podporoval pouze pro IPsec VPN.

· KNOX Key Store: Vytváří a udržuje
šifrovací klíče uvnitř chráněného
prostředí
TrustZone.
Umožňuje
třetím stranám využívat šifrování
pro zabezpečení citlivých aplikací

více na

Fotografujeme produkt:
malý foto ateliér
Potřebujete
nafotit
produktovou
fotografii pro svůj eshop, pro kamaráda,
známého či prostě jen tak – pro radost?
Zároveň chcete zakusit na vlastní kůži
co to obnáší? Pak jste na správné
adrese! Pojďme se společně podívat co
je k tomu třeba.
Spousta z nás někdy čelila výzvě
nafotografovat
si
svůj
vlastní
produktový katalog či si zkrátka jen
tak vyzkoušet, co obnáší produktová
fotografie. Ovšem možná jste došli
až tak daleko, že přemýšlíte zcela
vážně o pořízení regulérního vlastního
(mini)ateliéru. Mám pro vás několik
praktických rad a tipů, jak se k tomu
postavit! Jednou z výhod moderní
doby je fakt, že veškerá technika je

čím dál dokonalejší a dostupnější
zároveň. Kvalitní služby jsou však
artiklem stále vzácnějším. Agentury,
mediální
společnosti,
grafická
studia, provozovatelé eshopů dnes
řeší produkci obrazových materiálů
sami. Záhy však zjistí, že ke kvalitním
snímkům je třeba trochu víc, než si
pořídit lepší foťák (zrcadlovku) a pár
zábleskových světel...

Více na

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

Práce v oblasti portrétní, technické,
reportážní a reklamní fotografie
Vyhlášeny nové termín konání rekvalifikačního kurzu!!!!
Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu kancelar@idif.cz pro Prahu. Zašleme vám závaznou přihlášku, rozpis hodin
a vyučovaných témat. Počet rekvalifikantů je omezený. Prosíme pro operativní domluvu o zaslání i telefonického čísla.

Hlavní výhody studia v IDIFu
Možnost po celou dobu studia konzultovat s lektory Vaše fotografické práce
a získat nové inspirace
Důsledně praktický přístup lektorů vycházející z mnohaleté praxe
Maximálně 12 účastníků v kurzu - maximální prostor pro praktické uplatnění
Každý účastník má k dispozici při práci vlastní PC/Mac dle vlastní volby
Dva plně vybavené ateliéry v centru Prahy každý o výměře 70 m2
7 profesionálních fotografů a odborníků v oboru pro výuku různých témat
Postupná a komplexní výuka včetně důsledného vyhodnocování domácích prací
Bohatá možnost využívat ateliér a PC učebnu pro vlastní samostudium
V případě nemoci účastníka možnost náhrady výuky na některém z kurzů IDIFu
Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci na obor
„Fotoreportér“na základě akreditace
MŠMT Pronájem ateliéru pro vlastní tvorbu v rámci 7,5 hodin v ceně kurzu

více na
— inzerce —

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

Miroslav Jodas:
Fotografie
Pozvánka na tuto velmi pěknou fotografickou
výstavu je upoutávkou pro každého fotografa,
který se zajímá o dokumentární fotografii.
Připomíná-li se dnes jméno Miroslava Jodase
(1932—2013), většinou je to ve spojení fotografie
s jazzem. Umělecký odkaz tohoto legendárního
dokumentaristy

hudebního

dění

několika

desetiletí má však mnoho dalších poloh, které
z něho dělají jednu z nejvýraznějších osobností
české fotografie 60.—70. let. Tato komorní výstava
připomene Jodasovy fotografické ilustrace knih,
spolupráci s experimentálními divadly, civilizační
krajiny, portréty českých a zahraničních umělců
i výrazné fotografické sekvence.

16. leden—20. duben 2014
Galerie Josefa Sudka

více na

Beseda ke knize LONDÝN 60. LET
Přepracované vydání publikace Miloně
Novotného „Londýn“ z roku 1968 s novou
předmluvou Josefa Mouchy. Besedy se
zúčastní kurátorka výstavy Dana Kyndrová,
žena Miloně Novotného Alena Novotná,
Josef Moucha a vydavatel Karel Kerlický.
“Kniha vydaná poprvé roku 1968 si podržela
nadčasovou kvalitu. Nemusíme být ale
pamětníky, abychom ocenili suverenitu, s
níž fotograf zachytil kosmopolitní přístav
v ústí Temže a zároveň osobitě vystihl
náladu města, udávajícího tón šedesátým
letům. Neobyčejně složité téma ovšem není

omezeno na místopis. Jistá zašlost významu
britského impéria se promítla do duší jeho
obyvatel. Právě to fotograf rozpoznal a
osobitě podal. Ke knize se nevracíme ani
tak kvůli námětu: mezníkem se v příběhu
fotografie stala hlavně svým pojetím.“ Josef
Moucha
Knihu vydalo nakladatelství KANT.
Začátek v 19 hodin.
Vstup zdarma.
Rezervace nutná na emailu: lgp@lgp.cz

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Výběr bezplatné
řádkové inzerce

SOUTĚŽ
Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz

HLEDÁM PRÁCI

který pořádá IDIF.

K
 reativní a spolehlivá grafička
- externí spolupráce

Soutěžní otázka:

H
 ledám pozici grafika. Adobe CS

Kolik vlastních fotoateliérů IDIF
provozuje?

- víceletá praxe, CorelDraw.
kreativita, komunikativnost,
samostatnost.

a) 4
b) 5
c) 6

H
 lava plná nápadů
D
 TP operátor/grafik/fotograf - 15 let
praxe

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI





nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: Miroslav Dvořák, e-mail: miroslav.dvorak@slatinice.eu

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Odpověď:

Kde v menu zrcadlovky CANON najdu
předsklopení zrcátka? Je to prý při focení
ze stativu „vychytávka“ CANONu a já to
neumím najít.

Tato funkce je u některých zrcadlovek
CANON k dispozici a je pravda, že pro
maximální stabilizaci a při dlouhých časech
je to na stativu výborné vylepšení a ochrana
před rozechvělým snímkem. Tato funkce
bývá na záložce v menu spolu s dalšími
funkcemi (ikona fotoaparátu a označení C.Fn
III: Autofocus /Pohon funkce č.6 s možností
povolit či zakázat). Záleží ale na typu
fotoaparátu, jaký máte, což z Vašeho dotazu
není zřejmé.

OHLASY
Fakt super izin a tsunami novinek mě
baví. Thx.
Jerry / Brno

R
 edaktor/asistent
A
 RTWORKER & PREPRESS
H
 ledáme tiskaře pro ofsetový tisk

BAZAR - PRODÁVÁM

Dotaz:

Daniela

R
 edaktor






APPLE CINEMA 23“
Ipad Mini 16 GB wifi (white) v záruce
PRODÁM HOTOVÉ COPY-STUDIO
 dobe CS5.5 Design Standard
A
Student & Teacher WIN

BAZAR - KUPUJI





Víkendové fotozprávy z IDIFu mi pokaždé
udělají velkou radost. Jste aktuální a je to
pestré a zajímavé.

balička
stroj pro automatické plnění obálek
Magic Mouse
Macbook white 13“ na díly

Aleš / Plzeň
— inzerce —

Velké poděkování za moc pěkné čtení
o fotografování a technických novinkách.
Libuše / Písek

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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