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12. května BRNO

Petr Lindner:

Večerní škola fotografie I-II

23. dubna PRAHA

Jan Branč:

Začínáme: DSLR Nikon

28. dubna PRAHA

Jan Branč:
Večerní škola fotografie I

Toto číslo bylo distribuováno 48 628 odběratelům
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Samsung GALAXY Tab4 nabídne 
uživatelům vylepšené technologie, 
unikátní funkce, nový design i tři velikosti 
displeje.
Samsung přichází s novou řadou tabletů 
GALAXY Tab4 ve třech variantách displeje 
o velikosti 7, 8 a 10,1 palců.
Tenké a lehké tělo těchto modelů zajišťuje 
maximální přenosnost a pohodlí, díky 
kterým si uživatelé mohou vychutnat 
zážitek ze sledování obsahu kdekoliv a 
kdykoliv. Oproti předchozím modelům 
vyniká řada GALAXY Tab4 mimo jiné 
novým, perforovaným designem zadního 
krytu.
Kvalitní a živý obraz se zobrazuje na 
WXGA displeji s rozlišením 1280 x 800 
pixelů, v poměru stran 16:10, což poskytuje 

uživatelům skvělý zážitek, ať už sledují 
videa, hrají hry, nebo prohlíží webové 
stránky. Aby vše fungovalo hladce a 
plynule, jsou všechny modely vybaveny 
čtyřjádrovým procesorem s taktem 1,2 
GHz.
Uživatelé mohou díky funkci „Multi 
Windows“ také jednoduše přepínat mezi 
jednotlivými aplikacemi a okny a využívat 
snadný „drag and drop“ přenos obsahu 
mezi nimi.

Samsung představil nové tablety
GALAXY Tab4 ve třech různých velikostech

— inzerce —

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-dslr-nikon-1325cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/komplexni-vzdelavani/vecerni-skola-fotografie-i-praha--1378cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/vecerni-skola-fotografie-i-ii-brno--166388cz
www.fotolab.cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/samsung-predstavil-nove-tablety-galaxy-tab4-ve-trech-ruznych-velikostech-166386cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Večerní škola fotografie pro mírně pokročilé
Ideální pro absolventy kurzu DSLR pro 
začátečníky, kteří si zde jednak částečně rychle 
zopakují znalosti z prvního workshopu, ale 
hlavně se zdokonalí ve svých fotografických 
dovednostech. Naučí se pracovat s kompozicí 
a skladbou obrazu v jasu, barvě a obojím. 
Získají ponětí o „ohýbání“ světla odraznými 
deskami, ale také práci s externími i 
studiovými blesky.

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.

Vývoj technologií a ovládání, které jsou zvláště 
v zrcadlovkách zdokonalovány kladou výrazně 
větší nároky i na odbornou znalost fotografa. 
Pro zvládnutí veškerého nastavení a ovládání 
přístroje nestačí jen nastudovat manuál. 
A právě proto vznikl seminář Seznamte se 
svou zrcadlovkou, který vám usnadní první 
seznamování s novou DSLR. Po zakoupení 
zrcadlovky narazíte na specifické funkce a 
nastavení o kterých netušíte jestli je vůbec máte 
používat a popřípadě kde a za jakých okolností.

Večerní škola fotografie IDIF probíhá v 
Praze a je určena především začínajícím 
fotografům, kteří chtějí lépe využít svůj 
fotoaparát a také více proniknout do 
problematiky fotografie. Ponořte se s námi 
na čtvrt roku do tajů a krás této vizuální 
poezie!

Večerní škola fotografie I-II

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
12. května 2014 BRNO

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
23. dubna 2014 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
28. dubna 2014 PRAHA

Začínáme: DSLR Nikon

Večerní škola 
fotografie I

více na

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-dslr-nikon-1325cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/komplexni-vzdelavani/vecerni-skola-fotografie-i-praha--1378cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/vecerni-skola-fotografie-i-ii-brno--166388cz
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Full HD videokamera Action Cam 

<http://www.sony.co.uk/hub/action-

camera> HDR-AS100VR je jako 

stvořená pro extrémní zábavu na 

cestách, na horách, ve sněhu či vodě. 

Díky štíhlému designu má mnohem 

menší odpor. Její tělo je voděodolné 

a nevyžaduje obal, ani když se právě 

proháníte cyklistickými stezkami 

rozmočenými deštěm. Nový bílý 

povrch Action Cam účinně odráží 

sluneční paprsky. Po nasnímání se 

můžete vrhnout na úpravu záznamů. 

Software PlayMemories Home, určený 

pro operační systémy Windows a Mac, 

umožní spojit až 4 videa a upravit 

stopáž při vysokorychlostním snímání, 

díky čemuž máte možnost snadno 

a rychle vytvářet souvislá videa 

doplněná daty GPS.

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

více na

Minule jsme si vysvětlili, co je to 
automatické měření expozice a jak u 
digitálních fotoaparátů funguje. Dnes 
na toto téma úzce navážeme a ukážeme 
si, jak takové měření expozice můžeme 
přímo ovlivnit – rychle, jednoduše a bez 
složitých výpočtů a vzorečků. Ano! Řeč 
není o ničem jiném, než o expoziční 
kompenzaci!
Měření expozice je výborná věc, 
která nám (a moderním digitálním 
fotoaparátům) výrazně usnadňuje 
a urychluje práci. Bez ní už si dnes 
fotografování – zejména reportáž 
například – dovedl představit už asi 
málokdo (snad jen vyjma ostřílených 
profíků ze staré školy). Bohužel expoziční 
automatika však není neomylná a za 
jistých - specifických podmínek, selhává. 
Naštěstí pro takové případy jsou 
všechny současné fotoaparáty vybaveny 

praktickou funkcí: kompenzace 
expozice. Ta nám slouží k nápravě chyb 
vzniklých špatným změřením expozice 
automatikou fotoaparátu.

Perfektně pochopit a využívat KOMPENZACI expozice (a mnoho dalšího) vás naučím na kurzu:
Začínáme fotografovat s DSLR Více na

Více na

Vychutnejte si adrenalinové zážitky
s novou kamerou Sony Action Cam

Kompenzace expozice: naučme se ji používat

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaciname-fotografovat-s-dslr-1094cz
http://www.fotografovani.cz/fotopraxe/zakladni-postupy1/kompenzace-expozice-naucme-se-ji-pouzivat-166414cz
http://www.fotografovani..cz/novinky/vychutnejte-si-adrenalinove-zazitky-s-novou-kamerou-sony-action-cam-166337cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Večerní škola fotografie IDIF probíhá v Praze a je určena především začínajícím fotografům, kteří chtějí 
lépe využít svůj fotoaparát a také více proniknout do problematiky fotografie. Ponořte se s námi na 
čtvrt roku do tajů a krás této vizuální poezie!

Čtvrtletní seminář je vhodný zvláště pro nadšené fotografy amatéry, kteří si právě koupili svůj vysněný fotoaparát 
a chtějí si postupně osvojit možné přístupy ve fotografování. Velkou výhodou oproti jednorázovému setkání je 
týdenní návaznost lekcí, ve kterých mají studenti možnost konzultovat nejen zadané téma, ale také jakékoliv své 
fotografie ze svého archívu.

Pomůžeme vám lépe nahlédnout do vývoje vzniku fotografie. Seznámíme vás s novými trendy a inovacemi ve 
fotografii. Pomůžeme vám lépe vstřebat historii a vznik klasické fotografie, využití černobílé či barevné fotografie 
a také nezapomeneme na základy kompozice, skladby a stavby obrazu. Tyto základy jsou skvělým pomocníkem 
pro zvládnutí připravených lekcí věnovaných reportážní, portrétní, krajinářské a výtvarné fotografii.

Obsah výukových lekcí:

Lekce 1: Stručná historie vzniku fotografie, výběr vhodného fotoaparátu, základy fot. techniky

Lekce 2: Stručná historie fotografie, základy techniky, stavba a skladba fot. obrazu.

Lekce 3: Barevné skladebné postupy, využití barevné a ČB fot.

Lekce 4: Základní úprava a archivace digitálních dat. (photoshop, zoner)

Lekce 5: Krajinářská fotografie, architektura, makro

Lekce 6: Reportážní a dokumentární fotografie - teorie

Lekce 7: Reportážní fotografie - dílna např.: fotbal, koncert, atd. - praxe

Lekce 8: Zátiší + reklamní fotografie

Lekce 9: Portrétní a módní fot. + fot. aktu - teorie

Lekce10: Portrétní a módní fot. - praxe

Večerní škola fotografie

více na

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/komplexni-vzdelavani/vecerni-skola-fotografie-i-praha--1378cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nechte se okouzlit krásou vynikajících retro fotografií ze 60. let minulého století ve špičkové kvalitě.

 

Výstava probíhá v období 29.1.2014 - 30.6.2014

ŠKODA  muzeum

třída Václava Klementa 294 

Mladá Boleslav 293 60

výstava reklamních fotografií vozů ve ŠKODA Muzeu

Přijďte se zdarma podívat na unikátní výstavu fotografií, která 
v rámci soutěže Czech Press Photo přináší ty nejlepší snímky 
zachycující hlavní události uplynulého roku.
 
Díky podpoře generálního partnera ČEZ mají zájemci možnost 
zhlédnout tuto výstavu nejen v Praze, ale i v dalších regionech 
včetně Tábora, Plzně, Mělníka, Ústní nad Labem, Hradce Králové. 
Výstava putuje Českou republikou do května a je otevřena vždy od 
čtvrtka do neděle od 10-22hodin. 
Kde uvidíte Czech Press Photo.
Výstava proběhne v období 17.4.2014 – 20.4.2014 
Plzeň, náměstí Republiky,
• Tábor, nám. T. G. Masaryka, 10. – 13. 4. 2014 
• Mělník, Nám. Míru, 24. – 27. 4. 2014 
• Ústí nad Labem, Lidické náměstí, 8. – 11. 5. 2014 
• Hradec Králové, nám. Osvoboditelů, 15. – 18. 5. 2014

Unikátní výstava fotografií zachycující hlavní události roku 2013 očima fotožurnalistů 

ŠKODA očima Viléma Heckela 

Czech Press Photo v Plzni

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Co je to DigiForum?

a) Veletrh fotografických workshopů,
     přednášek a seminářů
b) Internetové fórum o digitální technice
c) Digitální magazín hotelu Fórum

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Fotografické a grafické služby

  Profesionální ilustrátor, AVU, 11let 
praxe, ak. malíř

  kreativní illustrátorka hledá 
spolupráci

  ZALAMOVANIE DO 24 HODIN

NABÍZÍME PRÁCI

  Obchodní zástupce pro prodej 
polygrafických strojů

  PHP programátor (part-time)

  PRÁCE PRO ILUSTRÁTORA

  Lektor Adobe Flash

BAZAR - PRODÁVÁM

  MacBook Pro 15“ OS X 10.9.2

  Nikon D90 -pouze telo- ve skvelem 
stavu

  tonery, válce .. XEROX WC 76xx,   
77xx ad

  Výsekový automat AOER 920

BAZAR - KUPUJI

  Mac Pro grafická karta

  Koupím Apple Macintosh Quadra 
840AV

  řezačka

  Sháním AD 725

Dotaz:

Prosím o radu, koupila jsem si externí 
blesk k zrcadlovce a měl by dostatečně 
přisvítit na 7 metrů. Protože to nedokázal 
blesk v zrcadlovce, koupila jsem externí, 
ale víc než na 4 metry mi to nedosvítí. Dá 
se to reklamovat? Nebo kde je chyba?  
Iva

Jsem odběratel vašeho fotografického 
newsletteru a chci vám poděkovat za ten 
nekonečný proud novinek i dobrých tipů 
a rad.

Karel / Kladno 

 

Rychlé, stručné a zajímavé info o 
fotografování se mi ve formátu PDF čte 

moc dobře a pravidelně tak mám přehled 
o foto aktualitách. Díky za to!

Tomáš / Zdislava

Super foto iZIN. Čtu ráda o focení a když 
toho není moc, udělám si ráda čas každý 
týden na iZIN od vás.

Marie / Benešov

Odpověď:

Práce s externím bleskem má mnoho pravidel 
a důvodů proč se Vám nedaří dosvítit dál 
je řada. Může to být použití rozptylky 
blesku, focení s odrazem blesku od stropu 
(prodloužení vzdálenosti k odrazné ploše a 
dál k fotografovanému objektu).... Tomuto 
tématu se velmi podrobně věnuje celá 
kapitola v knize Mistrovství práce s DSLR a 
přímo autor této knihy se externím bleskem 
zabývá na specializovaném kurzu, který 
pořádá IDIF (www.idif.cz).

nápověda

Výherce soutěže z minulého čísla: Jaroslav Bartoš

http://www.grafika.cz/bazar/
http://www.idif.cz/o-nas/

