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Nikon uvádí nezrcadlovku N1 J4
a objektiv 18-300
Společnost Nikon představila pár novinek,
konkrétně nezrcadlovku Nikon 1 J4 a
dále širokorozsahový objektiv – určený
pro digitální zrcadlovky s menším (DX)
snímačem, model: AF-S DX NIKKOR 18–
300 mm f/3,5–6,3G ED VR. Mezi novými
produkty byl také zástupce z “kompaktní
říše” - Nikon Coolpix S810c.
Společnost Nikon rozšířila svou řadu
nezrcalovek - pokročilých kompaktů s
výměnnými objektivy – o Nikon 1 J4. Jedná
se o nástupce povedené “jé-trojky”, který
doznal několik vylepšení. Vedle aktuálního
“mirrorless systému” uvedl tento výrobce
též univerzální širokorozsahový objektiv
AF-S DX Nikkor 18-300 f/3.5-6.3G ED VR.
Jak samo typové označení napovídá,
novinka je určena pro DSLR s objektivem

typu DX – tedy s crop faktorem 1.5x.
Úctyhodný rozsah ohnisek (s 16,7x
zoomem) tedy odpovídá rozsahu cca 27450 mm (po přepočtu na FX / kinofilmový
formát). Spolu s novinkami byl představen
též model Coolpix S810c.

— inzerce —

Toto číslo bylo distribuováno 48 653 odběratelům

více na
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KURZY

Večerní škola fotografie I-II
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.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
12. května 2014 BRNO více na

Začínáme: DSLR Nikon
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.

V
 zdělávací kurz
Pro začátečníky
23. dubna 2014 PRAHA

více na

Večerní škola
fotografie I
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!

 Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
28. dubna 2014 PRAHA

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz
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Samsung představuje nové paměťové
karty s unikátními vlastnostmi i designem
Nové SD a microSD karty značky
Samsung bezpečně zachytí vzácné
okamžiky ze života. Nabídka je
rozdělená do kategorií PRO, EVO a
Standard podle výkonu
a způsobu použití karet.
Samsung Electronics, jednička na
trhu v oblasti vyspělých paměťových
technologií a inovátor v oblasti
spotřební elektroniky, uvádí na trh
novou řadu pokročilých SD
a microSD karet, které jsou ideální pro
digitální a mobilní zařízení. Produkty
jsou k dispozici v kategoriích PRO,
EVO a Standard, takže umožňují různé
způsoby použití a úrovně výkonnosti
pro běžné spotřebitele i profesionály.
Nové paměťové karty jsou určeny pro
mnoho různých zařízení spotřební
elektroniky. Zatímco SD karty jsou
nejčastěji v digitálních fotoaparátech,
DSLR fotoaparátech a videokamerách,
microSD karty se používají především v

mobilních zařízeních, jako jsou chytré
telefony a tablety, ale i v některých
fotoaparátech
a videokamerách vybavených sloty pro
microSD karty.

více na

Nové monitory Samsung skrývají špičkové
technologie v elegantním designu
Dvě nové modelové řady monitorů
Samsung
budou
technologickou
ozdobou každé moderní domácnosti.
Díky unikátnímu PLS panelu mohou
uživatelé sledovat jejich obrazovku
takřka z jakéhokoliv úhlu.
Samsung uvádí na český trh nové LED
monitory s 24palcovou obrazovkou
S24D390 a S24D590. Oba modely
jsou
určené
pro
domácnosti
a
zaujmou již na první pohled svým
jedinečným zpracováním. Jsou prvními
reprezentanty nových modelů pro rok
2014 na českém trhu.
Novinkám je společná technologie
společnosti Samsung s názvem PLS (Plane
to Line Switching), která umožňuje
vertikální i horizontální pozorovací úhel
178° a poskytuje jasný a detailní obraz
bez sebemenší redukce barev. Současně

je PLS panel i energeticky úsporný.
Displej monitorů má Full
HD rozlišení, jas 250 cd/m²
a podporuje 16,7 mil. barev.
Spotřebitelé tak získají
skvělou kvalitu obrazu z
ještě více míst, bez ohledu
na to, zda sedí nízko a
hrají hry, nebo sledují
video s dalšími lidmi kolem
monitoru.

Více na

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

více na

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .
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Tajemství přírody v okolí jezera Bajkal
odhalí v Čechách první výstava fotografií
Olgy Kamenské
Letos poprvé v Čechách představí svou tvorbu fotografka a zároveň potápěčka Olga
Kamenskaya, která ve svém díle zaznamenává jedinečnou atmosféru přírodních scenérií
jezera Bajkal. První výstavu autorky v Čechách bude hostit areál Botanické zahrady
hlavního města Prahy v Troji. Výstava velkoformátových fotografií vyobrazujících
unikátní přírodní zákoutí nejhlubšího jezera světa v jeho monumentálních i intimních
situacích potrvá od 1. dubna do 5. května 2013.
Příjemnou možnost, jak přiblížit Čechám vzdálené, neznámé končiny asijského
kontinentu a přilákat pozornost dobrodruhů k objevným cestám do okolí jezera
Bajkal, přinese v průběhu dubna 2013 autorská výstava ruské fotografky a vášnivé
potápěčky Olgy Kamenské v prostoru Ornamentální zahrady v Botanické zahradě
hlavního města Prahy.
Přírodní světový unikát – sibiřské jezero Bajkal se nachází v centru asijského
kontinentu na hranicích kraje Irkutsk a Republiky Burjatsko v Rusku. Jezero se táhne
od severovýchodu k jihozápadu na 620 km ve tvaru obřího srpku měsíce. Je nejhlubším
jezerem na světě a zároveň velkou zásobárnou průzračně čisté vody jedinečné kvality.
Moře svaté, jak Bajkalu říkají místní, je přírodní oblastí zahrnutou do seznamu
světového dědictví UNESCO. Že právem, dokazuje právě soubor fotografií Olgy
Kamenské, nazvaný výstižně „Bajkal. Království vody a ledu.“ I když autorka stále
cestuje za fotografiemi na mnoho zajímavých míst planety, Bajkal navštívila za svůj
život nejvícekrát a představuje pro ni nevyčerpatelný zdroj inspirace a poznání.
více na

100 let Zity Kabátové
neobvyklá fotografická výstava
Zita Kabátová (1913-2012) byla hvězdou filmů 30. a 40. let 20. stol., před kamerou se však
objevovala i po roce 2000. Hereckou partnerku Vlasty Buriana i Oldřicha Nového připomíná téměř
200 fotografií, nově vydané DVD Světlo jeho očí a kuchyně podle její kuchařky v restauraci A
divadlo pokračuje...
Za svůj život si Zita Kabátová zahrála přibližně v 60 filmech. Pro Divadlo Oldřicha Nového (Nové
divadlo), kde jeden čas sama vystupovala, dokonce sama napsala jednu autobiograficky laděnou
divadelní hru.
Místo konání výstavy:
A DIVADLO POKRAČUJE......
Loretánská 179/13
Praha 118 00
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Ne 11:00 – 22:00

více na
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.






Soutěžní otázka:
Kdy se uskuteční letošní DigiForum?
a) 15.7. - 16.7.2014
b) 15.9. - 16.9.2014
c) správné datum prý zná paní ředitelka :-)
d) 15.11. - 16.11.2014

W
 ebdesigner, koder
D
 igitální tisk
E
 xterní grafika
v izualizace, grafika, animace

NABÍZÍME PRÁCI





Sponzorem soutěže je:

E
 xterní pracovník do výroby reklamy
G
 rafik Plzeň
D
 esigner
D
 TP grafik s přesahem do webu &
(flash) animace

nápověda

BAZAR - PRODÁVÁM

Výherce soutěže z minulého čísla: Iva Šebestová

T
 ablet ThinkPad x41 pro kreslíře
 MacBook Pro 13-inch, Mid 2009
 Apple MacBook Pro 13.3“ Laptop -

DOTAZ ČTENÁŘŮ
Odpověď:

Co mi kromě velkého výdaje přinese
nákup digitální zdcadlovky oproti
kompaktu, který má také 16 MB
rozlišení?

Rozdíly jsou zcela zásadní - kompak je konstruován
pro pohotové fotografování s minimální potřebou,
aby fotograf o fotografii něco věděl. Optika
kompaktního fotoaparátu splní požadavky pro
nenáročnou fotografii z dovolené či Vánoc. Jistě
rozpoznáte vyfocené osoby, ale......... Digitální
zrcadlovka nabízí rozsáhlé rozšíření možností
fotografování v mnoha režimech s využitím
výměnné optiky a tedy specializací na konkrétní
téma (Portrét, Krajina, Makro, Sport.....) a záměr
(velká x malá hloubka ostrosti...). Toto téma je
velmi diskutované a jde o posouzení vlastních
cílů a ochoty se učit (nebo také ne). Kompakt
splní svůj účel, pokud se nechcete nic nového
učit a tzv. momentky uspokojí Vaše fotografické
ambice. Náročnější fotografické disciplíny také
kompaktem nafotíte, ale v porovnání s výsledkem
ze zrcadlovky bude rozdíl víc než patrný. Názorů na
toto dilema je řada a žádný není absolutní. Zkuste
si focení se zrcadlovkou na některé fotografické
akci (kurzu, dílně a pod., jaké naleznete na
www.idif.cz ) a porovnejte výsledky, to obvykle
stačí pro rozhodování.

Radka

OHLASY
Fajn čtení, bezva relax a aktuální info.
Díky
Riky / Mladá Boleslav
Moc děkuji za stálé připomínání, že si
mám udělat čas na fotografování.
Jarmila / Jindřichův Hradec
Váš týdeník mě pokaždé potěší protože nabízí
novinky a zajímavosti, které nemusím nikde
hledat. Prolink na web je už jen dotažení celé
elektronické verze, děkuji.
Josef / Klatovy

MC700LL/A Early 2011 Intel i5 320gb
4gb RAM

 EURO koncovka Apple adapteru

BAZAR - KUPUJI
 S íťový adaptér k MacBook Pro
 Mac Pro grafická karta
 Koupím Apple Macintosh Quadra
840AV

 Kupim Canon Powershot GX

— inzerce —

Dotaz:

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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