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29. července 2016 PRAHA

Jan Olša:

Efektní fotografie krajiny

10. července 2016 PRAHA  

Milan Holena:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografie, ZAČÍNÁME

více na více na

 Technické vychytávky 

od Sony udělají vaše léto 

nezapomenutelným – od 

reproduktorů jako stvořených na 

festivaly po televizory BRAVIA, 

které jsou ideální pro sledování 

sportu – každý si vybere.

Bezzrcadlový fotoaparát Sony 

α6300 

Nový fotoaparát Sony α6300, 

který se chlubí nejrychlejším 

automatickým ostřením na světě, 

dokonale zachytí všechny vaše 

vzpomínky z letošního léta. Díky 

výkonnému snímači Exmor CMOS 

s rozlišením 24,2 megapixelů a 

schopností zaznamenávat video 

ve 4K zůstanou vaše vzpomínky 

živé a ve fantastické obrazové 

kvalitě. 

Kompaktní fotoaparát Sony DSC-

HX90 - dokonalý společník na 

Vaše cesty

Kompaktní digitální fotoaparát 

Sony DSC-HX90 nesmí chybět 

na vaší dovolené. Díky Wi-Fi 

konektivitě můžete okamžitě 

sdílet obsah odkudkoliv, takže 

vaši přátelé budou vždy vědět, 

kde právě jste. Fotoaparát je 

také vybaven třicetinásobným 

optickým zoomem, takže můžete 

snadno fotografovat i na velké 

vzdálenosti a vaše snímky budou 

vždy ostré.

Co musíte mít letos v létě
od Sony

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/co-musite-mit-letos-v-lete-od-sony-173253cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Milujete přírodu ale stále se Vám nedaří zachytit ji na svých snímcích tak krásně, jak ji vidíte?

Chcete své fotografie dostat na vyšší úroveň a třeba vyhrát nějakou soutěž?

Pak je tento kurs fotografování krajiny určen právě Vám!

V našem kurzu Vám pro Vaše další praktické využití vysvětlíme co to vlastně krajinářská fotografie je, jaké vybavení pro efektní fotografii 
použít, poznáte základní skladební obrazové prvky, 
dozvíte se o formátech RAW a HDR, vysvětlíme 
Vám základní postprodukční postupy, které Vaši 
fotografii posunou na úplně jinou úroveň.

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? Přijďte na 
kurz fotografie pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i 
vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
 
Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim byl 
doporučený jako kvalitní přístroj. Plni nadšení s ním 
začnou fotit, ale výsledek není takový jaký by očekávali. 
Zkouší to znovu a znovu a nadšení z nového fotoaparátu 
se mění v rozčarování a lítost nad tím, že vyhodili peníze 
za fotoaparát, který prostě dobrou fotku neumí.

Efektní fotografie krajiny

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
29. července 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
10. července 2016 PRAHA

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Společnost Trust, výrobce širokého spektra příslušenství pro digitální 

zařízení, uvádí na trh univerzální brýle pro virtuální realitu Exos 3D 

kompatibilní se všemi mobilními telefony s úhlopříčkou do 6 palců.

Trust Exos 3D jsou vyvedeny v typickém designu brýlí pro virtuální 

realitu. Box černé barvy disponuje příjemným polstrováním, pohodlnými 

nastavitelnými pásky na hlavu a slidery ovládajícími vzdálenost čoček od 

sebe a ohniskovou vzdálenost. První zmíněná funkce umožňuje nastavení 

dle vzdálenosti očí uživatele, druhá pak zaostřuje obraz.

Během letní speciální nabídky mají noví majitelé špičkových 

smartphonů Galaxy S7 a S7 edge možnost vyhrát v soutěži 

100 UHD televizorů Samsung.

Samsung spouští soutěž o 100 UHD
televizorů pro nové majitele 
smartphonů Galaxy 
S7 a S7 edge

více na

více na

Loewe, jedna z nejluxusnějších značek spotřební 

elektroniky, představuje novou řadu plochých televizorů 

Loewe One, která vyniká exkluzivním designem, 

bezrámovým provedením a mohutným zvukovým 

výkonem.

LOEWE - nová řadu 
luxusních televizorů

více na

Brýle pro virtuální realitu Trust Exos 3D

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/bryle-pro-virtualni-realitu-trust-exos-3d-173256cz
http://www.grafika.cz/rubriky/samsung-spousti-soutez-o-100-uhd-televizoru-pro-nove-majitele-smartphonu-galaxy-s7-a-s7-edge-173262cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/loewe-nova-radu-luxusnich-televizoru-173257cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Panasonic se tímto vyjadřuje k usnesení 

vlády České republiky č.421/2015¹, které 

se týká změny vysílacích standardů dle 

Strategie správy rádiového spektra

², čj. Úřadu vlády ČR 610/15, předložené 

ministrem průmyslu a obchodu a 

zařazené do programu schůze vlády dne 

3. června 2015.

 

Je nutné si uvědomit, že se  standard 

DVB-T2/HEVC týká pouze pozemního 

vysílání (DVB-T). Netýká se tedy těch, kdo 

využívají (či plánují využívat) kabelový 

či satelitní příjem televizního signálu, 

případně internetovou službu IPTV. Ve 

skutečnosti má tedy celá problematika 

dopad na cca 50% diváků.

 

V tuto chvíli neexistuje platný manuál 

pro výrobce TV (tzv.D-Book) s přesnou 

specifikací formátu, ve kterém bude 

vysílání DVB-T2/HEVC v ČR provozováno. 

Aktualizovaný D-Book s informacemi 

ohledně nastavení vysílání DVB-T2/HEVC 

by měl být schválen v druhé polovině 

roku 2016. Tímto schválením tak vejde 

v platnost nový technický standard, 

který bude pro fungující příjem signálu 

DVB-T2/HEVC určující. Aktuální (platná) 

verze D-Booku výrobcům neumožňuje 

kompatibilitu současně produkovaných 

TV s formátem vysílání DVB-T2/HEVC 

garantovat, protože neobsahuje 

testovanou³ specifikaci DVB-T2/HEVC.

 

Důležitou roli hraje i skutečnost, že 

současný standard DVB-T se v České 

republice podle zmíněného vládního 

prohlášení nemá rušit nejméně do roku 

2020. Nová norma DVB-T2 tedy bude 

fungovat paralelně s DVB-T a všechny 

televize kompatibilní s DVB-T budou 

nejméně do roku 2020 terestrické 

vysílání přijímat standardním způsobem, 

na jaký jsou diváci zvyklí.

Budoucnost vysílání se značkou

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/budoucnost-vysilani-se-znackou-panasonic-173261cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nenechte si ujít retrospektivu toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské, diplomové a disertační práce za posledních pětadvacet let. Tato 
retrospektiva přesahuje školní rámec a vyznívá spíše jako přehlídka části mladé české, slovenské a polské fotografie a jejích současných trendů. 
Poprvé jsou v takovém rozsahu spolu s nejnovějšími pracemi současných studentů představena díla absolventů, kteří už získali pevné místo na 
naší i mezinárodní fotografické scéně - kupříkladu Dita Pepe, Bára Prášilová, Evžen Sobek, Tomáš Pospěch, Tereza Vlčková a další.

Galerie Tančící dům se na čtyři měsíce vrací do éry 70. a 80. let v Československu! To nejlepší z té doby představí reálné instalace panelákových 
bytů včetně spotřebičů a celkového bytového vybavení s designovými předměty denní potřeby. Další část expozice je zaměřena na životní styl, 
módu, zájmy, trávení volného času. Připomenete si rovněž produkty a originální obaly výrobků předních národních podniků, jako byly Seva, 
Kofola, Eta, Fatra, JAWA, Tesla a jiné. Můžete 
se těšit také na unikátní kostýmy Heleny 
Vondráčkové, Karla Gotta, Libuše Šafránkové, 
Hany Zagorové či Dagmar Patrasové. To vše 
bude doplněno audiovizuálními ukázkami, 
fotografiemi a kostýmy z filmů. Mnohé jistě 
potěší instalace prodejny ze seriálu Žena za 
pultem. Výstavou RETRO 70. a 80. let vás 
provede ikonická animovaná postava pana 
Vajíčka, která oddělovala reklamní spoty v 
Československé televizi a dodnes funguje jako 
symbol tohoto období. Galerie Tančící dům 
je první, komu se po 28 letech podařilo získat 
licenci na pana Vajíčka.

Čtvrtstoletí - Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské 
univerzity v Opavě 1990-2015

Retro 70. a 80. let

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:
Kdo je autorem fotografií z výstavy “Fragmenty“?

a) Jaromír Funke
b) Čeněk Folk
c) Karel Cudlín

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Dělám Webdesign, který má smysl

  Digitální tisk

  DTP operátor – grafik na HPP

  Kreativní webdesigner a kodér

NABÍZÍME PRÁCI

  Montážník

  Operátor výroby v reklamě

  Grafik - DTP operátor

  Grafik/čka a DTP operátor/ka.

BAZAR - PRODÁVÁM

  Eye-One Display 2 - kalibrační sonda

  Originální tonery do tiskárny Xerox 
Phaser 7800, nové, nepoužité

  Fixační jednotka Canon IR C 4080

  KONICA MINOLTA R2 SUPER 1000

BAZAR - KUPUJI

  MUTOH / MIMAKI

  Rolová laminace

  laminátor

  Epson Stylus 9600 pro

Dotaz:

Nedaří se mi „trefit“ nastavení bílé v 
přednastavených funkcích fotoaparátu. 
Snímky jsou buď do modra nebo do 
červena. Poradí te mi?

Miloš/Pardubice

IZIN je prostě výborný, hlavně novinky, kurzy 
a tipy na výstavy.

Alena/Semily

Díky za váš iZIN. Pravidelně mi pomáhá 
relaxovat a myslet na svou zálibu místo práce.

Pavlína/Brno

Foto magazín který vydáváte mě vždy potěší.

Petr/Beroun

Odpověď:

Přesné nastavení bílé můžete získat 
s použitím šedé destičky. Techniku 
provedení naleznete na našem serveru 
nebo v oblíbené fotografické publikaci 
autora Romana Pihana - Mistrovství  
práce s DSLR.

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Hrodek

nápověda

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



