
Internetový
magazín
o fotografování
pro fotografy

18/2018

KURZY:

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

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografi e - POKRAČUJEME

Odstartoval projekt 
Creative Hub

Samsung uvádí na trh paměťovou kartu PRO Endurance

XI. ročník PRAGUE PHOTO

Toshiba představuje Portégé Z30-E

Ozvučení pro venkovní party nebo piknik



Kreativce učí, jak čeřit vody marketingové komunikace. Creative Hub představí moderní technologie a metody k 

zatraktivnění vizuální komunikace

 

 

Nudným tištěným marketingovým materiálům už nadobro odzvonilo. To je jedno z hlavních poselství nového projektu 

Creative Hub, který odstartoval v dubnu 2018. Jeho cílem je vzdělávat a informovat reklamní agentury, grafická studia 

a marketingová oddělení o nových možnostech v oblasti tištěné marketingové a vizuální komunikace. V následujícím 

roce je pro ně připravená série bezplatných přednášek a workshopů se zajímavými hosty. Pod projektem je podepsaná 

česká poradenská společnost GRAFIE CZ, odborným garantem projektu je Konica Minolta.

 

„Zdá se nám, že v České republice jsme momentálně trochu pozadu s některými trendy v oboru polygrafie. Za našimi 

hranicemi se už totiž běžně používají technologie, které nabízejí úplně nové možnosti v povrchové úpravě tiskovin 

s atraktivním grafickým designem na různých pozvánkách, vizitkách, dárkových krabičkách nebo přebalech katalogů 

a knih. Přitom v Česku je už máme taky, jenom se o nich zatím tolik neví, což je škoda, protože naši kreativci mají 

světovou úroveň,“ vysvětluje ředitel GRAFIE CZ Martin Novotný důvod, který stál za vznikem projektu Creative Hub.

 

Pro zájemce, kteří se chtějí do Creative Hubu zapojit, je určen úvodní seminář, na kterém se dozví všechny podstatné 

informace o projektu a zjistí, jak může zušlechtění tiskovin zcela změnit marketingový účinek. Konkrétní termíny jsou 

postupně zveřejňovány na FB profilu @CREATIVEHUBCZ. Prvních sedm seminářů už proběhlo v Praze, Plzni a Brně. V 

květnu čekají semináře Ostravu, Olomouc a Prahu.

 

„Pokud se účastník zaregistruje do Creative Hubu, čeká ho série workshopů a práce na vlastním, nebo zadaném 

projektu pod dohledem odborných mentorů. Vyzkouší si tak celý proces realizace kreativního marketingového projektu 

od nápadu, přes úpravy, konzultace, tiskovou přípravu až po samotný finální tisk, zušlechtění a následnou prezentaci 

hotového díla,“ vysvětluje obchodní ředitel divize produkčního tisku Konica Minolta Business Solutions Czech Marcel 

Loreth. Mezi odbornými mentory bude například Vladimír Strejček označovaný jako guru české ilustrace, který 

například naskicoval maskota Sazce.

více na

Odstartoval projekt Creative Hub

Toto číslo bylo distribuováno 51 773 odběratelům

http://www.printing.cz/clanky/novinky-v-polygrafii/odstartoval-projekt-creative-hub-176074cz


více na

více na

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 fotografi e pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.

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

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

Kurz pro všechny, 
kteří chtějí mít 
krásné fotografi e 
- POKRAČUJEME

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz


Letošní ročník přehlídky fotografií PRAGUE PHOTO 

se uskuteční v nových prostorách - v monumentálním 

barokním Clam - Gallasově paláci na Starém Městě v 

Praze, a to ve dnech 24. - 29. dubna.

 

Představí dvě desítky českých i zahraničních 

vystavovatelů s originály téměř 150 autorů. K vidění 

budou opět práce také studentů a čerstvých absolventů, 

tradičně je součástí přehlídky bohatý doprovodný 

program. 

 

Bude možné zhlédnout nejširší plejádu jednotlivých 

fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, 

prezentovány budou jak současní tvůrci, tak klasici. 

I letos jsou zařazeny populární  pop-up prezentace 

jednotlivých autorů  (Magdalena Bláhová, Josef Hník, 

Gabina Fárová, Assem Alsabban,  Antonio Cossa aj.), své 

kolekce uvedou např. galerie Artinbox, Galerie Gambit, 

Vintage Photography. Vedle českých umělců se představí i 

fotografové z Itálie, Slovenska, Francie, Saudské Arábie.

Tradičně uvede PRAGUE PHOTO obsáhlou sekci tvorby 

nejmladší generace fotografů - studentů a čerstvých 

absolventů sedmi odborných škol (Slezská univerzita 

Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Střední a 

vyšší odborné školy Michael, Vysoká škola kreativní 

komunikace, Fotoškola Brno, Pražská fotografická škola).

 

Přehlídka je již tradičně doplněna bohatým doprovodným 

programem - letos je to především představení projektů 

se zahraničím (Itálie), setkání s autory v jednotlivých 

expozicích a křty fotografických publikací (detailní 

program viz níže).

více na

XI. ročník 
PRAGUE 
PHOTO

Toto číslo bylo distribuováno 51 773 odběratelům

http://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/xi-rocnik-prague-photo-176021cz


Tenký odolný notebook s profesionálním výkonem. Prémiový design s důrazem na mobilitu a spolehlivost. Podniková 

data chrání nejmodernější technologie zabezpečení a správy zařízení.Notebook podtrhuje závazek Toshiby pro 

podnikatelský počítačový trh v Evropě

více na

Toshiba představuje Portégé Z30-E

více na

Před námi je polovina roku, během které grilujeme, pořádáme 

venkovní party a vyrážíme na pikniky. Mnozí z nás si takové aktivity 

nedokáží představit bez své oblíbené hudby. Jak nejlépe ozvučit 

podobné outdoorové aktivity?

 

 

Pokud plánujete akci pro víc lidí, určitě nebude stačit z hlediska 

hlasitosti pustit muziku z mobilního telefonu. Nehledě ke kvalitě 

takové reprodukce. Mnohem víc si party užijete s kvalitním 

ozvučením. Dobře poslouží nejrůznější bezdrátové reproduktory. 

Abyste se vyvarovali případného zklamání, přinášíme vám několik 

rad k jejich výběru s ohledem na vaše aktivity. Pokud si zvolíte 

správně, vydrží vám reproduktor řadu let.

Ozvučení pro venkovní party nebo 
piknik

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/toshiba-predstavuje-portege-z30-e-176039cz
http://www.grafika.cz/rubriky/zpravy/ozvuceni-pro-venkovni-party-nebo-piknik-176073cz


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 

– snímek je možné bez obav rozhýbat, a 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-

Proveďte zkušební snímek dle návodu výše a 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 

obraze.

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

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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Knihu můžete objednávat na: 
http://www.idif.cz/e-shop

Mistrovství práce
s DSLR
Jediná kniha, která vás krok pro kroku provede fotografováním 

s digitální zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce.

Samsung uvádí na trh paměťovou kartu PRO 
Endurance
Karta vyznačuje vysokou životností a nově defi nuje celý tržní segment. Karta PRO Endurance byla vyvinuta pro náročné použití 

v kamerových monitorovacích systémech a při úložné kapacitě 128 GB ji lze použít k pořizování nepřetržitého videozáznamu v 

garantované délce dosahující bezkonkurenčních 43 800 hodin

 

Společnost Samsung Electronics představila kartu Samsung PRO Endurance microSDHCTM/microSDXCTM, která nabízí zcela 

jedinečnou životnost a až 43 800 hodin nepřetržitého videozáznamu. Karta PRO Endurance je speciálně určena pro zákazníky 

ve spotřebním a B2B segmentu, kteří používají náročné systémy s videonahráváním, jako jsou dozorové a bezpečnostní kamery, 

osobní kamery či kamery do auta, a zaručuje rychlé a stabilní pořizování nepřetržitého záznamu. Podporuje rychlost čtení až 100 

MB/s a díky vysoké rychlosti zápisu dovoluje pořizovat záznam v rozlišení Full HD.

více na

osobní kamery či kamery do auta, a zaručuje rychlé a stabilní pořizování nepřetržitého záznamu. Podporuje rychlost čtení až 100 

http://www.grafika.cz/rubriky/zpravy/samsung-uvadi-na-trh-pametovou-kartu-pro-endurance-176075cz
http://www.idif.cz/e-shop/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-167701cz


Nikon Photo Gallery uvádí od 19. dubna 2018 pro veřejnost výstavu fotografi í Luďka Vojtěchovského – Aranžovaná zátiší.

 Luděk Vojtěchovský se narodil v roce 1959 v Čáslavi. Začínal jako reprodukční fotograf ve Východočeských tiskárnách, později působil jako fotograf 
Krajského střediska Státní památkové péče v Pardubicích.

Luděk Vojtěchovský absolvoval celkem přes 130 výstav po celém světě. Je členem fotografi cké skupiny Outside3 a obdržel několik medailí FIAP.

První velká souhrnná výstava fotografi í z divadelního prostředí Česká divadelní 
fotografi e 1859 – 2017 bude od 9. května do 24. června 2018 k vidění v Obecním 
domě v Praze.
Výstava návštěvníky provede historií českého divadla od počátku vzniku 
fotografi e a nabídne portréty hereckých hvězd, fotografi e inscenací 
renomovaných velkých i studiových scén, divadelních budov i jejich zákulisí, to vše 
od poloviny 19.  století až po současnost. Autory snímků jsou například legendy 
jako František Drtikol, Miroslav Hák, Václav Chochola a Jaroslav Krejčí, či pochází 
ze slavného fotografi ckého Ateliéru Langhans a řady dalších. Současné tvorbě 
je věnována samostatná sekce, která představí výsledky fotografi cké soutěže 
pro profesionály a studenty. Výstava se zaměřuje i na řadu dalších aspektů 
historie českého divadla a fotografi e, nalezneme zde i srovnání historických a 
současných propagačních fotografi í a materiálů divadel, dokumentaci důležitých 
momentů našich dějin, ve  kterých divadelníci sehráli významnou roli, či exponáty 
fotografi cké techniky. 

Výstava fotografi í Luďka Vojtěchovského

Obecní dům bude od května 
patřit divadelní fotografi i

více na

více na

VÝSTAVY

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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SOUTĚŽ

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografi cký kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kde se koná výstava fotografi í Luďka Vojtěchovského?

a)    Obecní Dům
b)    Nikon Photo Gallery 
c)    Kino Sokol - Nymburk 

—
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HLEDÁM PRÁCI

  ID grafi k - externě

  DTP operátor

  DTP pracovník/grafi k praxe 12 let

  GRAFICKÉ PRÁCE JAN ŠUSTR

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme pečlivého a zkušeného 
grafi ka/čku

  Grafi k - Jsme fér

  Expedient-Logistik

  Operátor CTP – prepress a výroba 
tiskových forem

BAZAR - PRODÁVÁM

  Plotter MIMAKI C Goex

  MIMAKI JV3-160 SP

  MacBook Pro 15“ 2.4GHz

  Macbook Pro 15 retina mid 2015

BAZAR - KUPUJI

  Rip software

  Koupím Xerox Phaser 7760

  Koupím Koupím objektiv Pentax smc 
DA SDM 50-135/2,8 ED IF

  Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Otázka: Jaké fotografi cké kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

b Umělecké (portrét, akt, příroda...) 

c) Grafi cké (úprava fotografi í grafi ckým programem) 

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

Super novinky a užitečné návrhy na výstavy, díky.

Patrik/Jičín

IZIN mi vždy zpříjemní konec týdne, děkuji.

Anežka/Praha

Děkuji za týdenník plný novinek.

Ondřej/Liberec

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Iveta Rýnská 

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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

