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Toto číslo bylo distribuováno 51 346 odběratelům

leden 2017 PRAHA

Milan Holenda:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 

krásné fotografi e, ZAČÍNÁME

více na

Připravte se zachytit dokonalé 

okamžiky s vynikající kvalitou 

obrazu a videa.

YI M1 Mirrorless digitální 

fotoaparát nabízí úchvatné 

fotografie s nejnovějším 

obrazovým snímačem Sony 20MP 

dodávající věrnou reprodukci 

barev a nejjemnější tónové 

křivky.

SONY IMX269 obrazový snímač

YI M1 používá 20 efektivní 

snímač megapixelů, což je 

nejvyšší úroveň v MFT (Micro 

Four Thirds system), poskytuje co 

nejpřesnější barvy a nejjemnější 

detaily obrazu.

Minimalistický design 

fotoaparátu

Výrobce se snaží o jednoduchost, 

takže udržel počet tlačítek na 

minimu a nechal dotykové funkce 

převzít otěže. YI M1 předčí vaše 

očekávání.

YI M1 včetně baterie, váží 

pouhých 280 gramů.

Nový fotoaparát Xiaomi Yi M1

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/novy-fotoaparat-xiaomi-yi-m1-174120cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

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.

Mohu vás ale ujistit, že umí!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti lety, 
a už tehdy to dovedl. Přesto, že měl pro dnešní 
dobu směšné rozlišení 2,1 mil. pixelů.

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografie, ZAČÍNÁME

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
leden 2017 PRAHA více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
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Asociace profesionálních fotografů ČR vyhlašuje 14. ročník ceny „Osobnost české fotografie 2016“.

 Asociace profesionálních fotografů ČR vyhlašuje:

 

1/ Cenu „Osobnost české fotografie 2015“.

 

Asociace profesionálních fotografů ČR uděluje cenu ve dvou kategoriích:

A/ Osobnost české fotografie za rok 2016

Cena je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu 

kalendářního roku 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016 zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v 

zahraničí.

 

B/ Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii

Cena se uděluje fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, 

zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

Návrhy na udělení cen:

Kandidáty na ocenění mohou navrhovat fyzické osoby a instituce bez jakéhokoliv omezení.

Učinit tak mohou nejpozději do 10.2. 2017 vyplněním elektronického formuláře na stránkách APF ČR: 

http://asociacefotografu.com/formular.php

více na

Nevíte, čím udělat radost svým blízkým? Nebo chcete potěšit 

sami sebe? Fomei si pro vás připravil tipy na vánoční dárky.

Ve Fomei pro Vás připravili pár tipů na vánoční dárky. Ať už 

hledáte dárek pro fotografa, myslivce nebo nadšence do 

sportovní střelby, ve Fomei si vždy vyberete.

A pokud si nejste jisti výběrem, udělejte radost dárkovým 

poukazem na nákup v e-shopu Fomei.

Tipy na vánoční dárky od Fomei

více na

Vyhlášení soutěží a cen APF ČR za rok 2016

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/vyhlaseni-soutezi-a-cen-apf-cr-za-rok-2016-174106cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/tipy-na-vanocni-darky-od-fomei-174119cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Standardní zoom v novém. Tento objektiv 24–70mm se zoomem a konstantní světelností F2,8 ideálně kombinuje vysoké rozlišení 

a jemný efekt bokeh.

Kompatibilní s objektivem FE 24-70mm F2,8 GM

 

Konfigurace objektivu

Objektivy řady G Master skvěle kombinují velmi vysoké rozlišení a jemný efekt bokeh a povyšují tak zpracování obrazu a 

kreativitu na dříve nevídanou úroveň.

SONY FE 24–70mm F2,8 GM

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/sony-fe-24-70mm-f2-8-gm-174125cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Výstava na panelech před hlavní budovou muzea na Florenci 
připomene 120. výročí prvních filmových projekcí v Praze, které 
probíhaly v improvizovaných kinosálech v říjnu 1896 i čas po 
posledních promítáních v mnohých pražských kinech v 90. letech 
20. století, jak jej zachytil objektivem fotoaparátu znalec prostřední 
filmových projekcí a fotograf Martin Plitz.

Nenechte si ujít poslední letošní výstavu fotografií zaměřenou na téma fotografování motýlů. 

„Motýli jako téma k fotografování mne uchvátili již před mnoha lety. Na své první výstavě věnované motýlům v roce 2012 jsem se snažila 
je zachytit v detailu, zejména nádherné barevnosti jejich křídel – mimochodem barevnosti, jejichž genezi dodnes nikdo neobjasnil. Nynější 
výstava vznikla naopak komponováním v mikrosvětech, v nichž motýli poletují. Již ne se za motýly honit, ale sedět s fotoaparátem uprostřed 
louky, na mezi či v močálisku, a trpělivě čekat, až přistanou, do jakého květu vsunou sosáček, na jakém stonku či listu spočinou. A zmáčkout 
spoušť v tu sekundu, kdy se pilný sběrač nektaru konečně natočí do správného úhlu a hloubky ostrosti, kdy se na něho padne krásné světlo. 
A zároveň do záběru pohotově zakomponovat i ladné tvary rostlinstva okolo motýla. Vznikají tak v mých očích neopakovatelné, jedinečné 
„motýlí krajiny“: některé trvají jen zlomky sekundy, jiné vydrží ve skvělé kompozici i celé minuty. Strůjcem krajiny je jedině a jen motýl. A mně 
se líbí takové krajiny objevovat a fotografovat.“

Martin Plitz - Kina začínají, kina končí

Miroslava Nečasová - Motýlí krajiny

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 jmenuje výstava Jiřího Růžka pořádaná od 28. 11. do 10. 12. 2016

v Minigalerii Centra Fotoškoda? 

a) Římská civilizace
b) Kouzlo Prahy
c) Z očí do skla

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Grafik/DTP operátor

  Grafik 2D/3D externě

  G R A F I K + DTP - 38let s 15letou 
praxí

  GRAFIK/DTP OPERÁTOR - MÁM 22 LET 
PRAXE

NABÍZÍME PRÁCI

  KREATIVNÍ GRAFIK

  In-house grafik/grafička pro českého 
výrobce elektroniky

  Obchodník z oboru

  Přijmeme tiskaře na HPP

BAZAR - PRODÁVÁM

  Apple Magic TrackPad

  Adobe CS6 Production Premium MAC

  MacBook Pro 13“ Mid 2012, Core i5 
2.5GHz, 16GB RAM, 256GB SSD

  Prodám A2 tiskárnu EPSON STYLUS 
PRO 4000

BAZAR - KUPUJI

  Adobe CS6 na MAC - Design 
Standard či Master Collection

  Koupím display Thunderbolt 27“

  Koupíme TOP stav

  iPhone SE 64GB + iPad Air 2 
64GB/128GB Cellular

Dotaz:

Slyšel jsem, že bude v prodeji avizovaný 
fotoparát Xiaomi Yi M1 s dvěma 
objektivy. Nikde (ani u Škody) jsem 
nenašel žádnou nabídku. Bude někde 
možné tento fotoaparát před Vánoci 
vidět a třeba i koupit?

Moc děkuji za Váš magazín, vždy se těším, co 
najdu v dalším čísle.

Anežka/Praha

Jsem moc vděčný za tipy na výstavy, ve dnech, 
kdy nemám co, dělat přijdou vhod.

Milan/Přelouč

Kurzy od IDIFu jsou v ČR bez pochyby nejlepší, 
profesionální vybavení ateliérů, skvělí lektoři 
a šikovné modelky.

Odpověď:

Ptáte se ve správnou chvíli, právě máme 
v testu tento sympatický fotoaparát 
a zpracováváme jeho recenzi, takže 
v příštím čísle našeho fotografického 
magazínu, popřípadě dříve (záleží na 
zpracovatelích, jak jim to půjde od ruky) 
si budete moci přečíst o podrobnějších 
praktických zkušenostech s tímto novým 
produktem společnosti, která byla dosud 
známa spíše svými nabitými mobilními 
telefony. Zároveň se podělíme o 
informace o termínech možného nákupu 
a možná i plánované ceně.

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Klinský

nápověda

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

