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Toto číslo bylo distribuováno 49 112 odběratelům

7. ledna PRAHA

Martin Hájek:

Základy kompozice, jak na působivé snímky

11. ledna BRNO   

Filip Blažek:

Svatební fotografie trochu jinak

13. prosince LIBEREC   

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 

fotografie, úroveň začínáme
více na více na více na

Každý začínající fotograf po náročném „souboji“ s 
technikou hned logicky obrátí svou pozornost před 
objektiv (do hledáčku). Začne řešit kompozici, výraz a 
vyváženost fotografie. Jenže ouha! Vytvářet intuitivně, 
kompozičně správné snímky, zároveň si ohlídat práci s 
fotoaparátem a vyhnout se běžným přehmatům, není 
vůbec snadné. Stačí chybné zaostření nebo špatná 
expozice, popř. nevyhovující hloubka ostrosti či špatně 
zvolené ohnisko... k tomu ještě připočtěme špatnou 
kompozici a je vymalováno!

Stále nemáte vánoční dárky?

Neváhejte a objednejte si u nás vánoční dárek v podobě dárkového certifikátu
nebo naší jedinečné knihy Mistrovství práce s DSLR, 9.vydání, kterou lze objednat
na našich webových stránkách www.idif.cz
Dárkový certifikát můžete zakoupit v jakékoli cenové relaci.
Obdarovaný si může sám vybrat, jak tento dárkový certifikát využije:
- možnost z velkého výběru našich fotografických kurzů
-  knihu Mistrovství práce s DSLR, 9.vydání

Pro bližší informace k zakoupení dárkového certifikátu neváhejte a obraťte se
na e-mail produkce@idif.cz
S tímto dárkem uděláte radost všem Vašim blízkým.

Kdy: 7.ledna 2015 PRAHA

Martin Hájek – Základy kompozice,
jak na působivé snímky

Nejlepší dárek k Vánocům
- Dárkový certifikát a kniha Mistrovství práce s DSLR, 9.vydání

více na

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaklady-kompozice-jak-na-pusobive-snimky-1126cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/zaklady-kompozice-jak-na-pusobive-snimky-1126cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/svatebni-fotografie-trochu-jinak-brno--166669cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.grafika.cz/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-jiz-v-prodeji--167702cz)
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Stát se svatebním fotografem 
je velice náročné a zavazující. 
Svatební den se odehrává 
pouze jednou a proto nemáte 
šanci si cokoli zopakovat či 
fotit nanečisto. Novomanželé 
se plně spoléhají, že se vám 
podaří zachytit každý okamžik 
jejich dne D v prvotřídní 
kvalitě, s dostatkem emocí 
a s uměleckým procítěním. 
Proto je víc než nutná pečlivá 
příprava na všechny strasti 
svatební fotografie, což je v 
podstatě náplň našeho kurzu 
svatební fotografie.

Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo 

zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s ním 

budete schopni? Příjďte na kurz fotografie pro začínající fotografy. 

Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.

Svatební fotografie-trochu jinak (Brno)

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
11. ledna 2015 BRNO

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
23. prosince 2014 LIBEREC

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/svatebni-fotografie-trochu-jinak-brno--166669cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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Vytvořte si svůj unikátní fotokalendář na rok 2015!
Památné fotografi e vašich foto zážitků vám mohou být celý rok na očích!

Budete příjemně překvapeni, jak snadno a rychle ho vytvoříte a jak levně ho nakoupíte. 
Využijte ještě do konce listopadu cenový bonus –25%!

  Příklady základních cen bez DPH 
  Velký kalendář A3+

 1 ks:  260 Kč/ks  (s DPH 315 Kč)
 3 ks:  231 Kč/ks  (s DPH 279 Kč)
 4 ks:  173 Kč/ks  (s DPH 209 Kč)  
  10 ks:  148 Kč/ks  (s DPH 179 Kč)

1
20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1. týden

PROSINEC · LEDEN 2014/2015

29
Pondělí

2015 Státní svátek 
Den obnovy samostatného českého státu

Judita

David

30
Úterý

31
Středa Silvestr

1
Čtvrtek Nový rok

2
Pátek Karina/Vasil

3
Sobota Radmila/Radomil

4
Neděle Diana

vyber typ kalendáře

 25 ks:  102 Kč/ks  (s DPH 123 Kč)
 100 ks:   67 Kč/ks  (s DPH   81 Kč)
 500 ks:  51 Kč/ks  (s DPH   62 Kč)
Ceny jsou po slevě 25%

http://www.point4me.com/cs/udelejsikalendar/kalendare-online/kalendare-na-stenu
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Další články z různých oblastí na portálech Grafi ka.cz  Fotografovani.cz  a .

Spousta fotografů stále vlastní těžké 

a nepraktické zrcadlovky, které jim 

způsobují mnoho problémů. Kampaň 

Pomoz svému zrcadlovkáři navrací 

majitele těžkých fotoaparátů zpět 

do plnohodnotného života. Přijďte 

na celonárodní akci Pomoz svému 

zrcadlovkáři a ukažte majitelům těžkých 

zrcadlovek, že profesionální fotografi e 

získají i s lehčími a menšími Olympus 

OM-D a PEN. Kromě dobrého pocitu si 

můžete odnést i výhru - nový fotoaparát 

Olympus OM-D E-M10!

FOTOMASÁŽE PRO ZRCADLOVKÁŘE

Znáte zrcadlovkáře, kteří potřebují 

pomoc? Vyhrajte pro ně poukaz na 

speciální fotomasáž!

Společnost Panasonic představila novou kameru 

s dálkovým ovládáním, jejíž prodej bude zahájen 

v prosinci. Nová kamera s dálkovým ovládáním 

AW-HE130 využívá k napájení, ovládání a pro 

výstup v kvalitě Full HD jediný kabel LAN. Kamera 

je schopna poskytovat obrazový výstup v kvalitě 

Full HD nejen prostřednictvím HD-SDI a HDMI, 

ale i přenosu na protokolu IP. Vysoce citlivá 

kamera je vybavena třemi MOS snímači typu 

1/2.86, které umožňují vysoce kvalitní natáčení 

i za zhoršených světelných podmínek. Je snadno 

ovladatelná. Uživatel může pomocí webového 

prohlížeče na protokolu IP ovládat kameru 

z počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. 

Díky chlazení bez ventilátoru je kamera také 

velmi tichá. Kamera je také vybavena novým 

infračerveným nočním režimem a digitálním 

nástavcem, který dokáže zvětšit efektivní 

ohniskovou vzdálenost objektivu o 40 % a 

poskytnout plynulé video s vysokým rozlišením.

Olympus kampaň - POMOZ SVÉMU 
ZRCADLOVKÁŘI K PROFESIONÁLNÍM 
FOTOGRAFIÍM BEZ ÚTRAP

Panasonic uvádí novou kameru s dálkovým 
ovládáním

více na

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/aktuality/olympus-kampan-pomoz-svemu-zrcadlovkari--168605cz
http://www.grafika.cz/aktuality/panasonic-uvadi-novou-kameru-s-dalkovym-ovladanim-168728cz
www.fotolab.cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Zveme Vás na výstavu fotografií Michaely Thelenové, která patří mezi významné představitele silné skupiny výtvarných umělců, 
kteří vstoupili do českého a postupně také do mezinárodního kontextu kolem poloviny devadesátých let 20. století.
 
Výstava Michaely Thelenové v Domě pánů z Kunštátu je koncipována jako selektivní retrospektiva s přesahem směrem k několika 
zcela aktuálním projektům. Určujícím leitmotivem výstavy je autorčin dlouhodobý a soustředěný zájem o tvůrčí interaktivitu s 
nejbližším okolím, se světem, ve kterém žije. Ten je na jedné straně modelován syrovou postindustriální atmosférou severočeského 
příhraničí a na straně druhé hlubokými citovými vazbami vycházejícími z vlastního rodinného zázemí. Trpělivé hledání průsečíků 
– zabydlování se – v takto na první pohled odlišných, a snad dokonce protikladných prostředích je potom referenčním polem, ze 
kterého vyrůstá specifická a neopakovatelná atmosféra jednotlivých realizací Michaely Thelenové.
 
V přísném výběru se na výstavě objevují některé ze starších fotografických cyklů reflektujících problematiku mateřství, výchovy 
a mezigeneračních vztahů (Šatičky, 1996; U fotografa, 1999), ohledávajících specifický prostor autorčina bydliště – vykořeněnou 
suburbánní krajinu bývalých Sudet nezadržitelně intoxikovanou neosobními globalizačními procesy (O nevinnosti, 2001–2002; 
HOAX, 2002; O svobodě, 2005–2006) a odkazujících k proměnám tradičně chápaného rodinného prostředí především ve vztahu k 
aktuálním genderovým tématům (Úvahy manželky, 2008; Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno…, 2010).

Přijďte si prohlédnou výstavu Jana Ságla, jednoho z aktivních dokumentátorů 
dění po listopadu 1989. Výstava se soustředí především na vybrané cykly, které 
Jan Ságl realizoval v době života v komunistickém Československu. Prostřednictvím 
deseti cyklů jeho fotografií zachycujících často velmi osobní témata tak divák může 
postupně prozkoumávat různé aspekty hledání svobody (ať už občanské či vnitřní, 
osobní svobody), pocitů jejího ohrožení či ztráty i doteků svobodného světa.
 
Přestože dnes žijeme ve svobodném státě, cítíme, že o svobodu je třeba usilovat 
neustále, znovu a znovu a v nejrůznějších rovinách. Ve vztahu ke společnosti, k 
ostatním lidem, ale i k sobě samému. Proto se výstava pořádaná v souvislosti s 
25. výročím listopadové revoluce soustředí právě na toto téma, které se v různých 
podobách táhne jako více či méně patrná spojnice celým dílem Jana Ságla.
 
Z diapozitivů, které Jan Ságl pořídil ve stálé expozici pařížského Centre Georges 
Pompidou a jejichž prostřednictvím chtěl vyprávět příběh vývoje moderního umění 
lidem doma v Československu, je na první pohled patrná žízeň po tom, co nejvíce 
vidět, zachytit a předat dál.

Michaela Thelenová: Na konci světa

Jan Ságl – Deset stran jedné mince

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:
Jak se nazývá výstava autorky Michaely Thelenové pořádané v Galerii 
Dům umění města Brna?

a) Ostrov
b) Deset stran jedné mince
c) Na konci světa

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Redakce–Grafika-Produkce-Tisk

  GRAFIK / KRESLÍŘ / ILUSTRÁTOR

  ARCHITEKT HLEDÁ SPOLUPRÁCI

  grafik externě (sazba, loga, zlom,....)

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme UX Designera 
- Praha, full-time

  Internet Marketing Manager

  Webdesigner - Praha, full-time

  Pracovník-ce výroby tisku na netextil

BAZAR - PRODÁVÁM

  iMac mid 2011, 27“ core i7 3,4 Ghz, 
14GB RAM, AMD RADEON 1024 MB

  Tisková hlava Epson 2100/2200/Tjet/
Blackline 2000

  iPhone 5, černý, 16 GB, top stav

  Fotoaparát HASSEBLAD 501 C set

BAZAR - KUPUJI

  Digiťák s externím mikrofonem

  Risograph

  AD 745

  Koupím Wacom Cintiq 13HD

Dotaz:

Dobrý den, každou zimu, když napadne 
sníh, vezmu svůj fotoaparát a chci 
udělat krásné zimní snímky. Mužete mi 
ale poradit, jak fotografovat a nastavit 
zrcadlovku tak, aby sníh na fotografiích 
byl krásně bílý? Děkuji,

Honza

Neustálý přísun novinek o fotografii a skvělých 
výstavách. Za Váš iZIN děkuji,

Vlaďka / Příbram

 

V iZINu vždy najdu super recenze na fotoaparáty 
a příslušenství. Díky,

Petr / Liberec 

 

Děkuji za krásné počtení o stávajících i 
připravovaných fotografických kurzech, vždy si 
nějaký vyberu

Tereza / Brno 

Odpověď:

Při focení zimních snímků se sněhem je 

důležité světlo, tedy slunce. Pro expozici 

bez „vypálených“ míst zkuste na Vašem 

fotoaparátu nastavit zvýšené ISO, tak 

kolem 140, čas kratší – tak 1/90 sekundy 

a zvýšenou clonu – kolem 11 až 13. Touto 

kompozicí by jste měla dosáhnout snímku 

s krásně bílým sněhem a příjemným 

slunečním světlem bez „přepalů“. Pokud 

však slunce nesvítí, můžete čas zkrátit na 

1/20 sekundy a clonu naopak zvýšit až 

na 22. Tím dosáhnete snímku, na kterém 

bude sníh o mnoho výraznější než okolí. 

Při focení zimních snímků pomůže také 

různé nastavení vyvážení bílé. 

Výherce soutěže z minulého čísla: Šárka Hastrdlová

nápověda

www.fotografovani.cz
http://www.grafika.cz/bazar/

