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Nikon představuje produkty a upomínkové předměty 

vyrobené při příležitosti 100. výročí založení společnosti

 

Společnost Nikon s radostí představuje řadu produktů a 

upomínkových předmětů vydávaných při příležitosti 100. 

výročí založení společnosti, které oslaví 25. června 2017.

 

Společnost Nikon již od svého založení v roce 1917, kdy 

působila pod názvem Nippon Kogaku K.K.,vždy vyráběla 

unikátní produkty, které posouvaly hranice možností v 

oblasti optických technologií a jemné mechaniky. Speciální 

edice, pro kterou je charakteristické použití loga 100. 

výročí a speciální povrchová úprava produktů, zahrnuje dvě 

digitální zrcadlovky - vlajkové lodě společnosti Nikon, sadu 

tří objektivů NIKKOR se světelností f/2,8 a rovněž edici tří 

dalekohledů.

V nabídce je také mimořádná sbírka upomínkových 

předmětů.

Navštivte stránku věnovanou výročí společnosti Nikon: http://

www.nikon.com/100th/.

 

Speciální edice fotoaparátu Nikon D5

Digitální jednooká zrcadlovka D5 je vlajkovou lodí 

společnosti Nikon. Tato edice odkazuje na dědictví 

vlajkového modelu, povrch je vyveden v kovově šedé úpravě 

a na těle je vyražena značka, která připomíná zásluhy 

společnosti Nikon v oblasti průzkumu a studia vesmíru. 

Součástí edice je také podrobná výroční brožura.

Toto číslo bylo distribuováno 51 551 odběratelům

více na

Nikon 100. výročí

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/nikon-100-vyroci-174665cz


Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

KURZY

více na

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 fotografi e 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.
 
–       Vysvětlíme si důležité věci, které vám pomohou si porozumět s vaším fotoaparátem.
•      Správná kompozice fotografi e
•      Ostření
•      Práce s hloubkou ostrosti
•      Základy kreativního fotografování
•      Jak se rychle zorientovat v různých scénách
•      Správné nastavení fotoaparátu v odlišných situacích
•      Úprava fotografi í z dovolené
•      Práce fotografa s modelkou

Co vám kurz přinese
•       Seznámí vás s vaší technikou
•      Naučí vás jak nafotit osobitý snímek v praxi
•      Správné použití kompozice
•      Vysvětlím vám typy světel a jejich specifi ka
•      Ovládnutí práce se světlem: přirozeným, umělým, blesk
•      Nastavení (ISO, čas, clona atd.)
•      Jak reagovat na různé fotografi cké situace
•      Nejčastější chyby a jejich řešení
•      Tipy a triky pro každodenní fotografování
•      Samostatné fotografování
•      Diskuzi nad zhotovenými snímky

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografi e, ZAČÍNÁME

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz


Přinášíme Vám exkluzivní rozhovor s držitelem prestižního ocenění „Osobnost české 

fotografi e“ Pavlem Márou, kterou byl oceněn Asociací profesionálních fotografů.

 

Redakce: Co pro Vás znamená fotografi e a jak jste s fotografováním začínal?

 

Pavel Mára: Fotografovat jsem začal werrou s průhledovým hledáčkem a objektivem 

Carl Zeiss, vysněným dárkem od rodičů. Nejprve jsem byl zarputilý samouk, ale 

nakonec jsem fotografi i vystudoval na dvou elitních školách, na Střední průmyslové 

škole grafi cké a na FAMU, a dnes ji i řadu let učím.

 

Redakce: Jak vnímáte ocenění „Osobnost české fotografi e“, je pro Vás motivací?

 

Pavel Mára: Velmi si ho vážím, i proto, že je od mých profesních kolegů.

 

Redakce: Jaký máte názor na úroveň vzdělávání v oblasti fotografi e v ČR?

 

Pavel Mára: Jako pedagoga Institutu tvůrčí fotografi e Slezské univerzity v Opavě by mne mělo nejvíce těšit, že je o naši výuku enormní zájem 

a máme skvělé studenty, ale jsem hlavně rád, že fotografi cké školství je u nás na velmi dobré úrovni. Dnes existuje několik různě zaměřených 

vysokých škol, zatímco v 70. letech, kdy jsem studoval, tu byla pouze FAMU. A já měl velké štěstí, že jsem ji mohl absolvovat.

 

Redakce: Jak se díváte na vzdělávání amatérských fotografů v programech Institutu digitální fotografi e, kteří se jen pro své potěšení a jako 

hobby účastní kurzů a seminářů s cílem „fotit lépe“?

 

Pavel Mára: Vzpomínám si, že už prof. Ján Šmok na FAMU prorocky říkával, že fotografi e se jednou bude učit i na základních školách. 

Souhlasím s tím, že fotografi ckou gramotnost je nutné na všech úrovních podporovat. I v této souvislosti považuji činnost vašeho institutu za 

přínosnou.

Pavel Mára: Naposledy letošní třicáté číslo časopisu 

FOTO věnovalo dvojstranu recenzi mé výstavy 

Mater, která se konala v loňském roce v synagoze 

v Košicích. Ale určitě nejpodstatnějším zdrojem 

informací o mé práci je nedávno vydaná monografi e 

Pavel Mára: Fotografi e / Photographs 1969-2014, za 

kterou jsem vedle své retrospektivy na Staroměstské 

radnici dostal i zmiňované ocenění. Publikace je 

koncipovaná jako výtvarný „objekt“, má velmi 

kreativní grafi ckou úpravu Kláry Kvízové, je výborně 

vytištěná a potěšilo mě, že se dostala do užšího výběru 

soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015, pořádané 

Památníkem národního písemnictví. Více o mé práci se 

můžete dozvědět také na mých webových stránkách 

pavelmara.cz.  

Rozhovor s Osobností 
české fotografi e Pavlem 
Márou

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/rozhovor-s-osobnosti-ceske-fotografie-pavlem-marou-174666cz


více na

Firma Transcend představuje karty microSDXC/SDHC UHS-I U3M řády Ultimate určené pro náročné uživatele.

 

Karty UHS-I U3M jsou založeny na pamětech typu MLC a jsou navrženy pro provoz v podmínkách vyžadujících vysokou přenosovou rychlost, 

například v kamerách pro záznam ve 4K nebo pro kamery s vysokou snímkovací frekvencí. Splňují jak požadavky podle standardu UHS Video 

Speed Class 30 (V30), tak i UHS Speed Class 3 (U3). Jejich maximální rychlost zápisu činí 60 MB/s a 95 MB/s při čtení.

Transcend uvádí rychlé karty microSD 
UHS-I U3M

více na

Společnost Rollei na náš trh uvádí nový univerzální dálkový 

odpalovač blesků s podporou TTL pro fotoaparáty Canon a 

Nikon.

 

Univerzální odpalovač blesků Rollei, umožňuje instalaci jak 

na fotoaparáty Canon tak i Nikon a to bez použití redukcí a 

samotné odpalovače pak podporují blesky obou značek Canon i 

Nikon a samozřejmě i blesky Rollei.

Univerzální bezdrátové 
odpalovače Rollei pro 
Canon a Nikon

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/transcend-uvadi-rychle-karty-microsd-uhs-i-u3m-174663cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/univerzalni-bezdratove-odpalovace-rollei-pro-canon-a-nikon-174662cz


Další články z různých oblastí na portálech Grafi ka.cz  Fotografovani.cz  a .
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Blooming je nepříjemná vlastnost digitálních senzorů, kdy přebytečné 

fotony u přeexponovaného, a tím klipujícího pixelu „přetečou“ do okol-

ních pixelů. Tím je též přeexponují, i když by normálně přeexponované 

nebyly. Výrobci senzorů se tomuto jevu brání různými technologiemi, které 

se snaží přebytečné fotony ze senzoru odvést tak, aby okolní pixely neo-

vlivňovaly. Daří se to však jen zčásti, a tak u přeexponovaných částí snímků 

(typicky větve stromů proti obloze) je snadné blooming nalézt.

Stabilizace obrazu 

na senzoru (Anti-shake)

Stabilizátor obrazu slouží k eliminaci chvění fotoaparátu (rozhýbání 

snímku) nejčastěji třesem rukou, a to zejména při delších expozicích časech. 

Donedávna byly stabilizátory bez výjimky vestavěny v objektivech. U digi-

tálních zrcadlovek jako první vestavěla stabilizátor přímo do těla Konica 

Minolta, která své zrcadlovky Dynax 7D vybavila jako první stabilizátorem 

Anti-Shake. Princip je v tom, že senzor je umístěn na pohyblivé podložce 

a ta se pohybuje vždy opačným směrem než fotoaparát, jehož pohyb dete-

kuje pohybový detektor. Tím dochází k eliminaci drobných otřesů a chvění 

a podle údajů Konicy Minolty je zisk této stabilizace až 3 EV. Tím je možné 

používat stabilizátor s jakýmkoliv objektivem s jedinou nevýhodou v porov-

nání se stabilizací vestavěné přímo v objektivu, a sice že účinek stabilizace 

není vidět v hledáčku. Od té doby používají stabilizaci přímo na senzoru 

i jiné firmy vyrábějící DSLR, například Olympus, Pentax a Sony. Stabilizace 

obrazu prováděná v objektivu je popsána v kapitole 2 věnované objekti-

vům. Používají ji firmy Nikon, Canon, Tamron a Sigma.

Prach na senzoru 

a jeho čistění

Senzory digitálních zrcadlovek se potýkají se zcela novým problémem. 

Zatímco u kompaktních fotoaparátů je celý prostor senzoru uzavřen a u fil-

mových fotoaparátů se mění film vždy za nový, na senzorech DSLR se usa-

zuje prach a jiné drobné nečistoty při každé výměně objektivu a tento 

prach se na nich časem hromadí. Drobné částečky prachu potom stíní pixely 

senzoru a projevují se na všech fotografiích jako stejně umístěné tmavé 

„hroudy“. Lze je nalézt zejména u snímků pořízených dlouhými ohnisky či 

při silném zaclonění objektivu (např. f/22), kdy paprsky dopadají na senzor 

hodně rovnoběžně, a tudíž nemají šanci prach „obejít“.

Vytestovat množství prachu na vašem senzoru můžete snadno sami. Stačí 

nasadit teleobjektiv, nastavit jeho nejdelší ohnisko a silně zaclonit (např. 

f/22 nebo i více). Dále maximálně rozostřit obraz, např. manuálně zaostřit 

na nekonečno a snímat blízkou světlou zeď či naopak zaostřit na makro 

a sejmout oblohu. I když díky vysoké cloně vyjde dlouhý expoziční čas, tak 

se nic neděje – snímek je možné bez obav rozhýbat, a tudíž snímat z ruky. 

Na výsledném, obvykle jednolitě šedém obraze budou potom všechny 

nečistoty velmi dobře patrné.

Proto bývá v menu DSLR funkce určená na čistění senzoru (Sensor Clea-

ning). Ta sklopí zrcátko, otevře závěrku a tím po sejmutí objektivu umožní 

volný přístup k senzoru. Při čistění však hrozí nebezpečí, že nečekané uza-

vření závěrky či návrat zrcátka během čistění by mohlo zrcátko či závěrku 

poškodit nárazem na čistící předměty (balónek atp.). Proto obvykle foto-

aparáty povolí tuto funkci jen s plně nabitou baterií, aby nemohlo dojít 

k nečekanému vybití baterie, k uzavření závěrky, návratu zrcátka a tím 

k nehodě. Ze stejného důvodu nikdy nevypínejte fotoaparát či nevynda-

vejte baterii, zatímco čistíte senzor!

Správný postup čistění senzoru je tento:

1. Proveďte zkušební snímek dle návodu výše a rozhodněte, zda čistění je 

vůbec potřeba. 

2. Pokud potřeba je, tak čistění provádějte zásadně v čistém a bezpraš-

ném prostředí! 

3. Sejměte objektiv a vyčistěte jeho zadní čočku a bajonet. Objektiv 

zakryjte. 

4. Ještě se zakrytým senzorem pečlivě vyčistěte balónkem, případně ště-

tečkem či tampóny celou komoru fotoaparátu. Zrcátka se dotýkejte jen 

minimálně! 

5. Čistění provádějte s komorou otevřenou směrem dolů, aby nečistoty 

mohly vypadávat ven. Čistěte tedy „nad hlavou“. 

Ukázka nečistot na senzoru, které stíní jednotlivé pixely 

a projeví se proto tmavými hrudkami v obraze.Princip stabilizace obrazu přímo na senzoru DSLR poprvé zavedený u DSLR 

Konica Minolta 7D. Používají jej dnes firmy Olympus, Sony a Pentax.

U podobných obrázků se není třeba nečistot tolik bát, protože je v obraze není 

možné reálně najít. Madeira, Portugalsko, zahrada Monte.

Digitální stěny

✓	Jak již bylo uvedeno – čím větší je senzor, 

tím vyšší je kvalita obrazu a nižší hloubka 

ostrosti.

✓	Proto jsou na trhu i digitální přístroje 

s velikostí senzoru větší než je kinofilm.

✓	Buď jsou to klasické digitální fotoaparáty 

nebo tzv. digitální stěny – jakési nástavce 

obsahující senzor a montované na zadní 

část fotoaparátu.

✓	Příkladem může být fotoaparát Mamiya ZD.

✓	Ten je vybaven senzorem o rozměru 

36 x 48 mm (2x větší než kinofilm) 

s rozlišením 22 MPix.

✓	Stejné rozlišení i velikost senzoru nabízí 

digitální stěna Mamiya ZD BACK.

P O D R O B N Ě
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více). Dále maximálně rozostřit obraz, např. manuálně zaostřit 

snímat blízkou světlou zeď či naopak zaostřit na makro 

když díky vysoké cloně vyjde dlouhý expoziční čas, tak 

tudíž snímat z ruky. 

Na výsledném, obvykle jednolitě šedém obraze budou potom všechny 

menu DSLR funkce určená na čistění senzoru (Sensor Clea-

tím po sejmutí objektivu umožní 

senzoru. Při čistění však hrozí nebezpečí, že nečekané uza-

vření závěrky či návrat zrcátka během čistění by mohlo zrcátko či závěrku 

poškodit nárazem na čistící předměty (balónek atp.). Proto obvykle foto-

plně nabitou baterií, aby nemohlo dojít 

uzavření závěrky, návratu zrcátka a tím 

nehodě. Ze stejného důvodu nikdy nevypínejte fotoaparát či nevynda-

rozhodněte, zda čistění je 

Pokud potřeba je, tak čistění provádějte zásadně v čistém a bezpraš-

vyčistěte jeho zadní čočku a bajonet. Objektiv 

Ukázka nečistot na senzoru, které stíní jednotlivé pixely 

podobných obrázků se není třeba nečistot tolik bát, protože je v obraze není 

Digitální stěny

✓ Jak již bylo uvedeno – čím větší je senzor, 

tím vyšší je kvalita obrazu a nižší hloubka 

ostrosti.

✓ Proto jsou na trhu i digitální přístroje 

s velikostí senzoru větší než je kinofilm.

✓ Buď jsou to klasické digitální fotoaparáty 

nebo tzv. digitální stěny – jakési nástavce 

obsahující senzor a montované na zadní 

část fotoaparátu.

✓ Příkladem může být fotoaparát Mamiya ZD.

✓ Ten je vybaven senzorem o rozměru 

36 x 48 mm (2x větší než kinofilm) 

s rozlišením 22 MPix.

✓ Stejné rozlišení i velikost senzoru nabízí 

digitální stěna Mamiya ZD BACK.

P O D R O B N Ě

Vše, co jste chtěli vědět o digitální zrcadlovce a nikdo vám to nedokázal vysvětlit

9. vydání

Mistrovství
O knizeJediná kniha, která vás krok po kroku provede fotografováním s digitální zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce.

Jediná kniha, která vás provede limity nejrůznějších automati k a umožní si jejich chování otestovat pro váš fotoaparát.

Jediná kniha, která vám pomůže s výběrem objekti vů, blesků i dalšího příslušenství a utřídí vám informace.

Jedinečný přístup vám v praxi poradí, jak dosáhnout profesionálních výsledků vaší fotografi cké práce.

Kniha obsahuje i rozsáhlou kapitolu Perspekti va a kompozice ve fotografi i.

Odhalí desítky prakti ckých ti pů a triků, jak opti malizovat postup ve všech situacích.

Obsahuje přes 280 stran textu.
Obsahuje více než 500 fotografi í ilustrujících probírané postupy a techniky.

Obsahuje přes 100 kreseb a desítky tabulek pro prakti cké a pohodlné nalezení potřebné informace.

Na tuto knihu volně navazuje kniha Mistrovství práce se světlem.
O autoroviIng. Roman Pihan vystudoval ČVUT, fakultu elektro-

technickou. Záhy však začal působit v reklamě, 
marketi ngu a zabýval se použití m fotografi e při pro-

pagaci. Po nástupu digitální fotografi e se stal jedním 

z propagátorů jejího využití  v komerční i amatérské 

praxi. Jeho fotografi e můžete vidět v řadě reklam, 

propagačních projektů, kalendářích atp. a jsou pra-

videlně zveřejňovány v různých časopisech. Přispívá 

fotografi ckými články do řady odborných časopisů 

a přednáší na konferencích. Je také autorem velmi 

úspěšné knihy Mistrovství práce se světlem věnova-
né světlu ve fotografi i.

IDIF (www.idif.cz)IDIF je neúnavným propagátorem digitální foto-
grafi e a jako hlavní cíl si stanovil vzdělávání 
a podporu nejširší fotografi cké veřejnosti . Zákla-
dem jeho akti vit je ucelené portf olio přednášek, 
seminářů a workshopů, které pravidelně pořádá 
v Praze, Brně a Liberci. V nabídce najdete více než 

čtyři desítky temati cky různých  programů od jed-
nodenních kurzů pro začátečníky až po komplexní 
vzdělávací program s akreditací ministerstva škol-
ství. IDIF spolupracuje s řadou organizací, spolků 
a je členem nadnárodních  asociací, aby byl vždy 
schopen nabízet co nejkomplexnější a nejkvalit-
nější služby všem fotografům.

Kromě vzdělávacích akti vit nabízí i nepřeber-
né množství informací na svých internetových 
serverech www.fotografovani.cz a www.grafi ka.cz 

a v jeho nabídce nechybí ani fotografi cké publi-
kace pro laickou i odbornou veřejnost. Zároveň je 

pořadatelem fotografi ckého veletrhu Digi Forum, 
tradičního setkání fotografů, dodavatelů fotogra-
fi cké techniky a profesionálů z oboru.Cílem IDIFu je každodenně poskytovat informace, 

pomoc a podporu všem zájemcům o fotografová-
ní. Díky zázemí vlastních ateliérů a učeben, špič-
kovému týmu lektorů a redaktorů, a v neposlední 

řadě úzké spolupráci se špičkovými profesionál-
ními fotografy je garantem kvalitního zázemí pro 
českou fotografi ckou veřejnost.  Vy užijte servis, 
který vám nabízíme.

IDIF Publishing s. r. o.www.idif.czinfo@idif.cz
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Další články z různých oblastí na portálech

Nejlepší dárek
pro fotografy!

Mistrovství práce
s DSLR

V rámci soutěže Sony World Photography Awards 2017 byla vyhlášena 

nejlepší jednotlivá fotografi e za Českou republiku.

 

V rámci největší fotografi cké soutěže na světě byla vybrána Simona 

Nálepková jako vítěz české národní ceny.

Dnes bude vyhlášen kompletní seznam vítězů národních cen a vítězů 

otevřené kategorie

Snímky jsou pro účely publikace k dispozici na press.worldphoto.org

Porota soutěže Sony World Photography Awards 2017 dnes vyhlásila Simonu 

Nálepkovou, autorku snímku „Mája a Tomík“, vítězkou České národní ceny. 

Sony World Photography Awards je největší fotografi ckou soutěží na světě a 

národní cena je globální program otevřený pro fotografy všech úrovní. Jejím 

cílem je nalézt nejlepší jednotlivé fotografi e pořízené místními fotografy z 

65 zemí.

 

O snímku - Vítězný snímek Simony Nálepkové s názvem „Mája a Tomík“ je delikátní a originální portrét autorčiny kamarádky, 

modelky Máji Zunové, a jejího kocoura Tomíka, který byl pořízen na jaře 2016 v pražském Bráníku.

 

O autorce fotografi e: Simona Nálepková se narodila 6. září 1982 v Kutné Hoře. Do Prahy, kde v současnosti žije, se přestěhovala 

před 15 ti lety. Studovala obchodní akademii v oboru Podnikání. Fotografi i se věnuje na profesionální úrovni již pět let. Její 

doménou je zejména portrétní a svatební fotografi e, věnuje se také tematickému fotografování se zvířaty. Nejsilnější stránkou 

fotografi í Simony Nálepkové je její schopnost dodat jim silný romantický prvek, fantazii a dotek tajemství.

 

Simona Nálepková ke svému vítězství uvedla: „V České republice jsem vyhrála spoustu soutěží. Mé fotografi e byly vybrány jako 

úvodní fotografi e dvou velice známých českých fotografi ckých časopisů. Když mi kamarád soutěž doporučil, zkusila jsem štěstí. 

A vyšlo to. Po oznámení o výhře jsem nezadržela pláč. Moc děkuji za ocenění a výhru. Těším se na jaro a fotografování s novým 

fotoaparátem Sony a7 II ILCE-7M2.“

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/vysledky-sony-world-photography-awards-2017-174642cz
http://www.idif.cz/e-shop/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-167701cz


Velkoformátové fotografi e zachycující nejslavnější operní i fi lmové role Jarmily 
Novotné, biografi cké údaje, ale také unikátní sbírkové předměty pocházející 
z depozitáře pořádající neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., stejně jako z 
pozůstalosti divy, dají nahlédnout do jejího pozoruhodného života i hvězdné 
kariéry.
V tomto podmanivém prostoru, sídla Senátu PČR byla výstava zahájena 30. 
března a potrvá do 28. května 2017.
Výstavu o životě Jarmily Novotné tvoří jednak velkoformátové fotografi e ze 
života proslulé divy. Některé zachycují nejslavnější operní kostýmy, jež kdysi 
oblékala na světových scénách a doprovázely ji až na vrchol kariéry, zbývající - 
původní portréty jsou pak dobovým svědectvím, jak neodolatelná v nich bývala 
při ztvárnění svých rolí. Součástí přehlídky a nástinem umělecké kariéry Jarmily 
Novotné jsou také sbírkové předměty pocházející z muzejní sbírky neziskové 
organizace Zámek Liteň, z.s. a z pozůstalosti slavné umělkyně, přičemž 
většina exponátů instalovaných v Mytologické chodbě bude vystavena vůbec 
poprvé. Expozici doplňují biografi cká data a údaje o místech působení Jarmily 
Novotné, které spolu s dalším dobovým kontextem jejího života přibližuje 
přehledná časová osa.

Výstava dává možnost nahlédnout do několika poloh této tvůrčí činnosti, která se podobně jako ve fotografi i intenzivně zabývá kompozicí a 
hrou se světlem, k níž posléze přidává i barvu, její akcenty a působení navenek. 
Antonín Kanta je veřejnosti více znám jako fotograf. Po absolutoriu Institutu výtvarné fotografi e v Praze se až do poloviny 80. let 20. století 
věnoval hlavně krajinářské a reportážní fotografi i. Svým fotoaparátem také portrétoval řadu výtvarníků, se kterými se postupně spřátelil. 
Právě přátelství s nimi a důkladné poznání jejich tvůrčího směřování jsou pro Antonína Kantu cenné podněty k vlastní osobité aktivní 
umělecké tvorbě.

Výstava fotografi í
k 110. výročí narození
pěvkyně Jarmily Novotné

Antonín Kanta Světlo nitra

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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SOUTĚŽ

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografi cký kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kdo je autorem fotografi í z výstavy „ Světlo nitra“?

a) Jaroslav Hora 
b) Antonín Kanta
c) Karel Kuklík
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HLEDÁM PRÁCI

  GRAPHIC DESIGNER / WEB DESIGNER

  Grafi k – Kreativec

  Grafi k s volou kapacitou

  Nabízím služby jako fotograf-externě

NABÍZÍME PRÁCI

  Grafi cký design / DTP / Web

  Tiskař fl exo/ofset

  Obchodník z oboru

  Online Marketing Executive

BAZAR - PRODÁVÁM

  MIMAKI JV3, HP 5000 + příslušenství

  Prodám Nikon D7000

  Prodám nový monitor ACER 
BX320HKymjdpphz 32“ IPS 4K UHD

  Prodam Elgato Eye TV SAT - DVB-S2

BAZAR - KUPUJI

  Adobe CS5, CS 5.5 nebo CS6 pro WIN

  iPhone 5S nebo SE 64gb Space Grey

  Koupím řezačku Adast maxima 
minimálně šíře 107 - 115cm

  Koupím síťový adapter na foto.
Pentax ist DS

Dotaz:

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu či spíše Váš názor 
jaký fotoaparát pořídit pro začínající fotografa. Dceři je 16 
let a momentálně se baví fotografováním a to nejčastěji 
pomocí mobilního telefonu a cestovního kompaktu. Z 
kategorií fotoaparátu bych preferoval digitální zrcadlovku 
s možností plně manuálního nastavení v cenové relaci cca 
10 – 20 tisíc Kč. Rád bych pořídil fotoaparát, se kterým si 
může „očichat“ techniku fotografování a rozhodnout se 
zda je to jen momentální záliba nebo trvalejší koníček, 
ono to u teenagerů není vždy jasné. Z tohoto důvodu 
nechci pořídit zbytečně drahý přístroj, který se nakonec 
bude používat v auto režimu o dovolené. Zvažoval jsem 
i koupi použitého přístroje, ale s ohledem na mizivé 
zkušenosti se obávám koupě hezky vypadajícího střepu. 
Předem Vám děkuji za Váš názor.

Nesmírně mě těší, že stále vydáváte, iZIN je 
nejlepší.

Ondra/Praha

Byla jsem na foto kurzu od IDIFu a lepší 
fotografi cké kurzy nikde jinde nenajdete. Už 
se chystám na další

Iva/Ml. Boleslav

Konec týdne pro mě vždy znamená nový iZIN, 
na který se pokaždé těším víc a víc.

Barbora/Plzeň

Odpověď:

Vážený pane Suchý,

z Vašeho dopisu je zřejmé, že se nad situací 
zamýšlíte zcela vážně a směřujete k pečlivě 
promyšlenému rozhodnutí.

Fotoaparát pro začínajícího fotografa je však 
„pouze“ nástroj a proto naše doporučení zní:

Absolvovat „začátečnický“ kurz (pro první 
přiblížení stačí i jednodenní), kde se Vaše dcera 
dozví od profesionálů základní TECHNICKÉ 
parametry ovládání fotoaparátu.

Absolvovat kurz tam, kde si můžete zapůjčit 
fototechniku a nákup odložit až po osahání si 
některých těchto fotoaparátů a jejich příslušenství. 
Poskytovatelů je mnoho, profesionálních již méně 
¾ (něco o tom víme) a s technikou na půjčení v 
širším měřítku už jen hrstka.

Při kurzu Vám lektor bude schopen poradit, a 
protože (např. IDIF) není prodejcem, bude Vám 
radit jak optimálně skloubit set (tělo objektiv) pro 
začínající fotografku.  Takový postup zpravidla 
prohloubí zájem i znalosti a vede i k úspoře 
peněz, když se poté nakupuje jen skutečně 
potřebné vybavení. Rozdíly mohou být v rozdílu 
5-10tis. Kč a to jistě stojí za to jít na věc „od lesa“..

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Irena Blažková

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



