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EDITORIAL
Oblíbené úsloví „o peníze jde až v první řadě“ nevystihuje dobu, ve které žijeme, přesně.
Dominují informace. Žijeme v informačním věku. A to má, jak to tak už bývá, dvě strany,
rub a líc. „Informační exploze“, na níž má svůj velký podíl dostupnost a rozšíření internetu
a také obliba sledování televize, nám denně přináší ohromné množství informací. Většina
je pro nás zcela zbytečná, bez jiných bychom ale zase naopak v dnešní moderní společnosti ani nemohli „fungovat“.
Jsou tu ale také informace, které sami velmi
rádi vyhledáváme, které jsou „naším šálkem
čaje“ (nebo kávy, chcete-li;-). Jsou to informace z oboru, kterému se profesionálně
věnujeme, anebo s ním více či méně souvisí,
nebo kterému se věnujeme jako studenti
a dříve či později se mu profesionálně věnovat budeme. Jsou to také informace, které
potřebujeme před nákupem určitého zboží,
když vybíráme z často velmi bohaté nabídky
na trhu. A pak informace, které nás zajímají,
protože jsou z oblasti našeho koníčka (hobby), pomáhají nám relaxovat, přinášejí nám
zvláštní uspokojení nebo z nich postupně
sestavujeme mozaiku svého poznání.
IDIF poskytuje právě takové informace, které
široká veřejnost potřebuje a aktivně vyhledává, a to z velmi širokého a velmi živého
oboru fotografie, videa a zobrazování. Pomáhá lidem orientovat se v oblasti digitální
fotografie a přibližuje další obory, se kterými
je provázána nebo s ní souvisejí. Informace

poskytuje všemi vhodnými formami, které
moderní technika umožňuje a které vedou
efektivně k cíli. Jsou to hlavně různé typy
kurzů včetně rekvalifikačních a informační
portály, které přinášejí denně nové, aktuální
informace, představují zajímavou techniku
a praktická řešení, ale také testy a recenze.
Tyto informace pomáhají při výběru fotoaparátů, objektivů a dalšího příslušenství,
ale také fotografických tiskáren, skenerů,
projektorů a dalších produktů z oblasti
především digitálního zobrazování, ať už
mají sloužit k zábavnému, hravému využití,
anebo pro vážnou práci – tedy k profesionálnímu využití.
Nejnovějším projektem je digitální týdeník
iZIN IDIF. První číslo si právě čtete na monitoru svého počítače, notebooku, tabletu,
chytrého telefonu nebo čtečky e-knih
a e-časopisů. Před nadcházejícím víkendem
vám přináší výběr aktuálních a zajímavých
informací, speciálních nabídek, ale také
zábavnou doplňovačku. Stručné a věcné tipy
a také informace, které jsou nebo mohou být
pro vás nové, důležité a zajímavé. Přejeme
vám příjemné čtení a těšíme se na vaše reakce, uvítáme všechny věcné podněty a rádi
vyjdeme vstříc vašim přáním.
 Jan Pěnkava, šéfredaktor

INZERCE

NEJBLIŽŠÍ KURZY
PRAHA
 2 0. února 2013:
Mistrovství práce s DSLR
BRNO
 2 0. února 2013:
Začínáme - nejčastější chyby
 2 1. února 2013: Profesionální
portrétní fotografie
 2 6. února 2013: Základy reklamní
a produktové fotografie
LIBEREC
 1 9. února 2013: Reklamní a produktová fotografie pro pokročilejší
 2 2. února 2013: Portrétní fotografie
v přirozeném prostředí
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PRAHA
 Pro pokročilé

Mistrovství: Práce s DSLR
Digitální zrcadlovka je nejlepší vybavení,
které si běžný fotoamatér může dovolit a je
každodenním nástrojem i pro řadu profesionálních fotografů. Na rozdíl od kompaktních
fotoaparátů včetně modelů s elektronickým
hledáčkem nabízí digitální zrcadlovka výrazně
rozsáhlejší možnosti manuálního nastavení
a zejména umožňuje používat obrovské
množství systémového příslušenství.
Kurz Mistrovství práce s DSLR vám kromě jiného
odpoví na otázky týkající se volby správného
objektivu, systémového blesku, práce s fotografickými filtry a dalším příslušenstvím. Zároveň poskytne dostatek prostoru pro praktické testování
různého příslušenství a procvičování pokročilých
manuálních funkcí digitálních zrcadlovek.

KURZY

LIBEREC
 Pro začátečníky

Portrétní fotografie
v přirozeném prostředí

 Pro začátečníky

Krajinářská fotografie
s DSLR
Jak na krásu krajiny na naších snímcích? Jistě
znáte ten pocit, když jdete krajinou, ať na
dovolené nebo na procházce ve svém okolí,
místem, které bere dech, a fotografujete.
Jenže ouha! Pořízené snímky nejsou pořád
tím, co chcete vystihnout. Pojďme se společně naučit dívat, umět správně komponovat
a pořídit nevšední záběry. Uchovat moment
a zároveň se i podělit.
Během kurzu nás navštíví fotograf Miroslav
Hajný s hodinovou přednáškou na téma: ,,Jak
na malebnou krajinu Moravského Slovácka“
a s následným rozborem jeho fotografií.

PODROBNOSTI

 Apple kurzy

V jednoduchosti je krása. Mac OS je toho důkazem. Poznejte za jediný den kouzlo a úplnou
funkcionalitu nejnovějšího operačního systému Apple – Mac OSX Mountain Lion. Lektor
sám přesedlal na Mac a během týdne se už
nechtěl vrátit zpět. Mac OS je systém intuitivní,
přitažlivý a uživatelsky velmi přívětivý.

BRNO
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www.fotohajny.zonerama.com

PODROBNOSTI

Zkroťte s námi šelmu
Mac OS X Mountain Lion 10.8.2
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Vlastníte digitální fotoaparát a chcete se naučit pořizovat pěkné portrétní fotografie vašich
přátel, dětí, příbuzných nebo pěkné fotografie
z dovolené? Naučíme vás, jak v přirozeném
prostředí zhotovit snímky, které vám budou
vaši přátelé závidět! Fotografovat budeme
jak v exteriéru, tak v „domácím ateliéru“, který
si můžete snadno postavit sami doma. Jak
připravit „ateliér“ v domácím prostředí vás
naučíme v rámci kurzu.

 Pro pokročilé

Adobe Photoshop II
– úpravy portrétů,
maskování vlasů

PODROBNOSTI

 Pro pokročilé

Reklamní a produktová
fotografie

INZERCE

PODROBNOSTI

Praktický kurz, nebo spíše workshop, pro
zdatnější fotoamatéry nebo začínající
profesionály. Kurz navazuje na Základy
reklamní a produktové fotografie, ale
zúčastnit se přirozeně mohou i zájemci,
kteří tento kurz neabsolvovali. Po krátkém
naladění nad mistrovskou prací se přesuneme k vlastnímu programu. Procvičíme
si základy svícení předmětů a budeme
přidávat složitější světelné kompozice.
Kromě procvičení naučených technik bude
následovat praktické cvičení fotografování
lesklých předmětů od základů přes kreativní svícení až po efektní orosené lahve.
Naťukneme i fotografování jídla.

PODROBNOSTI

Znáte pojmy jako úrovně, křivky, maska,
vrstva? Chcete se naučit efektivně upravovat
portréty, odstranit drobné vady pleti, poradit
si s odlesky? Maskovat rozevláté (i nerozevláté) vlasy s minimem námahy? Naučíte se
jak správně barevně doladit pleťovku, přidat
„zdravíčka“, vybělit bělmo očí a zuby. Upravit
odstín rtěnky nebo naopak vyrobit zajímavé
tóny pleti dle požadavků reklamních agentur.
A mnoho dalších technik souvisejících s postprodukcí fotografa. Veškeré činnosti budou
předváděny na konkrétních příkladech.
PODROBNOSTI

Kompletní nabídku kurzů
pro každého najdete na:
IDIF.cz
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Dostupná full-frame zrcadlovka s Wi-Fi a GPS
Digitální zrcadlovka Canon EOS 6D je vybavena plnoformátovým obrazovým senzorem
CMOS s rozlišením 20,2 Mpx a 14bitovým
procesorem DIGIC 5+, má velký rozsah
citlivosti ISO, rychlý 11bodový AF systém
se středovými body křížového typu, systém
měření expozice se 63 zónami SPC s dvojitou
vrstvou, je bohatě vybaven režimy, programy
a funkcemi a umožňuje vhodně přizpůsobit
různým potřebám uživatelů.

VÍCE SE DOZVÍTE ZDE

Kvalitní, rychlý a levný tisk
Vyzkoušeli jsme HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One, druhé vícefunkční zařízení
z nové řady HP Deskjet Ink Advantage. Umožňuje tisk, skenování, kopírování, využití
bezdrátové Wi-Fi komunikace a připojení na internet. Je výhodné pro jednoduchý, cenově dostupný bezdrátový tisk dokumentů, prezentací nebo grafů s použitím nízkonákladových originálních inkoustů HP, ale také pro tisk fotografií v laboratorní kvalitě.

RECENZE

Canon EF
24–70 mm
1:2,8L II USM
Test DSLR Canon EOS 6D jsme uskutečnili hlavně s novým objektivem EF
24–70 mm 1:2,8L II USM. Novou verzi
tohoto vysoce výkonného standardního
objektivu se zoomem výrobce oproti
předešlé změnil hlavně s ohledem na
kvalitu obrazu při všech polohách zoomu a v celé ploše záběru, vývoj v oblasti
digitální fotografie a na požadavky trhu,
především profesionálních fotografů,
kteří jej používají každý den a často
v náročných podmínkách. Je tedy také
kompaktnější a odolnější.

VÍCE SE DOZVÍTE ZDE
Zařízení 5525, stejně jako model 3525, pracuje
s maximálním formátem A4, sdružuje inkoustovou tiskárnu, plochý skener a kopírku a umožňuje
bezdrátové připojení k internetu a vzdálený
tisk s možností využít služby HP ePrint a Apple
AirPrint. Mobilní tisk HP ePrint, snadné připojení
k síti pomocí HP Auto Wireless Connect a bezplatná aplikace umožňují bezdrátový tisk z mobilních
telefonů. Bezdrátový provoz pomocí technologie
Wi-Fi 802.11b/g/n je kompatibilní se směrovači
s kmitočtem 2,4 GHz. Pro standardní kabelové
připojení zařízení disponuje rozhraním USB 2.0.
Oproti modelu 3525 nabízí 5525 dotykovou
obrazovku a čtečku paměťových karet, tudíž větší
podporu samostatného využití bez počítače.
Zařízení je obdobně kompaktní, s maximálními rozměry 43,6 × 57,5 × 41,5 cm a hmotností
5,05 kg, a řešené pro snadné, příjemné a rychlé

použití. Zásobník papíru s výklopným krytem
a nástavcem, který slouží pro uložení čistých
papírů a dalších potisknutelných médií, typicky
fotografických papírů, obálek nebo samolepicích
štítků, je stejný a opět uložený v přední části.
Recenze nad běžný rozsah představuje přibalený
editační program HP Photo Creations s ukázkami
tvůrčích možností a podpory jednoduchého
tisku. A doplňuje ji krátký rozhovor s představitelem HP. Obě nová vícefunkční zařízení, která jsme
vyzkoušeli, jsou postavena na využití nových
inkoustových kazet Ink Advantage a na novém
přístupu výrobce k této kategorii produktů. Na
naše otázky odpověděl David Lev, Print Category
Manager HP.

RECENZE S ROZHOVOREM

Vyzkoušeli jsme také nový objektiv Canon EF 24–70 mm 1:4L USM
s perfektně řešeným přepínáním na
makrorežim, a to z hlediska nápaditosti i funkčnosti. Recenzi právě
připravujeme k uveřejnění!

průvodce světem fotografování, videa, grafiky a médií
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Nejrychlejší tiskárna v Guinessově knize rekordů
Společnost HP představila nejrychlejší
stolní barevnou tiskárnu na světě, HP
Officejet Pro X Series, a to jako samostatnou tiskárnu a jako multifunkční
zařízení.
Využívá technologii HP PageWide, platformu pro novou generaci inkoustových
tiskáren a nabízí tisk dokumentů rychlostí
až 70 stran za minutu (ppm). Díky této
výjimečné rychlosti je zapsána v Guines-

Olympus Stylus XZ-10
Výkonný kompaktní fotoaparát s kovovým
tělem a kvalitním světelným objektivem, na
jehož objímce je umístěn otočný prstenec,
který lze nastavit pro volbu clonového čísla,
času expozice nebo korekci expozice. Využívá
obrazový snímač BSI-CMOS s technologií iHS
a stejný procesor TruePic VI jako Olympus
OM-D, nejvýkonnější model v nabídce systémových kompaktních fotoaparátů Olympus
s výměnnými objektivy mikro 4/3 systému.

VÍCE SE DOZVÍTE ZDE

sově knize rekordů. Celkově je vyvinuta
tak, aby splnila náročné požadavky malých
a středních podniků, jimž umožňuje zvyšovat produktivitu, snižovat náklady a využít
všechny výhody technologie inkoustových
tiskáren. HP jejím uvedením na trh také
oslavuje 25. narozeniny svých tiskáren
Deskjet.

PŮVODNÍ ČLÁNEK

NOVINKY

HAMA ministativy
pro akční použití
Většina digitálních fotoaparátů jsou ve
skutečnosti vícefunkční foto-videopřístroje –
disponují i videofunkcí, umožňující zaznamenat více či méně kvalitní ozvučené krátké
filmy. A malé, lehké kompaktní fotoaparáty
se přirozeně nabízejí k využití pro natáčení
videoklipů a fotografování i během různých
sportovních, turistických a jiných aktivit, kdy
není snadné pořídit kvalitní, ostré snímky
a videozáznamy pouze z ruky.

Power to evolve
V odolném kompaktním těle fotoaparátu EOS 5D Mark III
z hořčíkové slitiny se nachází supervýkonný procesor DIGIC
5+ a full-framový snímač, které jsou zárukou skvostných
fotografií a působivých videosnímků. Díky širokému
výběru EF objektivů Canon přepisuje EOS 5D Mark III
definici kreativity.
canon.cz/EOS5DMarkIII

PŘESVĚDČETE SE

Nikon Coolpix
S6500 s Wi-Fi

INZERCE

Štíhlý stylový kompakt nabízený v několika atraktivních barvách má senzor CMOS
s rozlišením 16 Mpx a širokoúhlý objektiv
Nikkor s 12× optickým zoomem a vestavěný
modul Wi-Fi, který umožňuje snadné sdílení
zážitků díky připojení k internetu a odesílání snímků v průběhu několika sekund.

VÍCE INFO NAJDETE ZDE
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Fujifilm X100S s řadou vylepšení
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FOMEI: Digitalis
Pro – Strobo flash
a LED světla
Společnost FOMEI rozšířila své portfolio
produktů o „stroboskopické verze“ studiových blesků Digitalis Pro, LED Light
System a mobilní verze „fotorobota“,
která měla světovou premiéru na mezinárodní výstavě Photokina 2012 World
of Imaging v Kolíně nad Rýnem.

Samsung European
Forum 2013
Letošní evropská konference Samsung
Electronics, Co., Ltd., se konala v Monaku.
V kongresovém centru Grimaldi Forum poblíž
Promenády šampionů Velké ceny Monaka
F1 byla představena řada novinek z veletrhu
CES´13, mezi nimiž nechyběl televizor Smart
TV F8500 ani zajímavá foto-video technika.

VÍCE SE DOZVÍTE ZDE

Nová verze špičkového kompaktního fotoaparátu s klasickou koncepcí ovládání, senzorem
CMOS APS-C, objektivem Fujinon s pevnou
ohniskovou vzdáleností a hybridním optickým
hledáčkem nabízí několik zajímavých inovací.
Výrobce zdůrazňuje hlavně nový snímač, rychlé automatické ostření a vůbec vyšší provozní
rychlosti, nicméně uvádí, že inovací je celkem
70 – včetně drobností, přirozeně.

PŮVODNÍ ČLÁNEK

NOVINKY

VÍCE SE DOZVÍTE ZDE

Nikon Coolpix
P520 s GPS
Druhá vlna letošních novinek Nikon Coolpix
obsahuje i tento výkonný kompaktní fotoaparát
s univerzálním využitím, navazující na modely
P510 a P500. Je vybaven 42× optickým zoomem
Nikkor se systémem optické stabilizace obrazu,
výklopným a otočným displejem s úhlopříčkou
8 cm, vestavěnou jednotkou GPS a umožňuje
záznam stereofonních Full HD videosekvencí.

VÍCE INFO NAJDETE ZDE

Canon IXUS 140
s Wi-Fi
Navštivte naše prezentační centra:
Fomei a.s. showroom, U Libeňského pivovaru 2015/10, PRAHA 8, e-mail: vrabec@fomei.com
Fomei a.s. showroom, Machkova 587, HRADEC KRÁLOVÉ, e-mail: sls@fomei.com
GM Foto, Hronovická 437, PARDUBICE, e-mail: petr.mosko@gmfoto.cz
Fotopartner, Cejl 107, BRNO, e-mail: obchod@fotopartner.cz
Gradiva, Poděbradova 109, OSTRAVA, e-mail: proficentrum@gradiva.cz
Fomei Slovakia, Za kasárňou 1, BRATISLAVA, e-mail: info@fomei.sk
FAC Central, Čs. Armády 29, PREŠOV, e-mail: fotoatelier.fac@gmail.com

www.fomei.com | www.facebook.com/FomeiCZ

VÍCE INFO NAJDETE ZDE
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Stylový ultrakompakt s kovovým tělem ve
čtyřech barevných variantách, šedé, stříbřité,
červené a růžové. Je možné mít ho stále s sebou připravený k použití, vejde se do dámské
kabelky i do kapsy. Umožňuje snadné, pohodlné fotografování a nahrávání HD videoklipů, nabízí praktické i zábavně-tvůrčí funkce
a disponuje bezdrátovým rozhraním Wi-Fi.
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UPM: František
Drtikol:
Bromografie
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
instalovalo v Galerii Josefa Sudka výstavu
František Drtikol: Bromografie. Navštívit ji
můžete až do 21. dubna letošního roku.
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Czech Photo Gallery: VÝSTAVY
VELETRHY A AKCE
Nikon
kalendář 2013
CeBIT 2013
Do 24. února 2013 můžete v Czech Photo
Gallery Na Újezdě 19, Praha 1, navštívit výstavu
padesáti nejlepších fotografií zaslaných do soutěže Nikon kalendář – moje srdeční záležitost.

Blíží se mezinárodní odborný veletrh CeBIT
2013. Uskuteční se na výstavišti v Hannoveru od úterý 5. do soboty 9. března 2013.
K zajímavým tématům a programům bude
patřit inteligentní systém pro řízení digitální domácnosti, v níž je vše automatizované
prostřednictvím internetu a smartfonů a lze
ovládat odevšad – od vytápění přes světla
a žaluzie až po zábavní elektroniku. Více
informací v Aktualitách na Fotografovani.cz:

Adresa: Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha
1. Více informací najdete na webu UPM.
http://www.upm.cz/

museu(p)m
VÝSTAVA
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VÝSTAVA

AKTUALITY

Výběr bezplatné řádkové inzerce
BAZAR PRODÁVÁM / KUPUJI
360° virtuální panoramatické prohlídky
E-mail: michal.hrncir@vgr.cz
Www: http://www.vgr.cz/360
Prezentujte vaše prostory efektivněji
pomocí flash 360° virtuálních panoramatických prohlídek. Vložení přímo do vašich
stránek. Žádné další platby. Ukázky a podrobnější informace na www.vgr.cz/360.
iMac 21.5 inch
E-mail: philip.schubert@seznam.cz
Prodám iMac 21.5", v originálním balení, dva roky starý nicméně je jako nový.
Procesor 2,5 GHz Intel Core i5. Paměť 4 GB
1333 MHz DDR3. Grafika AMD Radeon HD
6750M 512 MB. Software Mac OS X Lion
10.7.5 (11G63). Cena: 20 000 Kč.
Více: http://support.apple.com/kb/
SP623?viewlocale=en_US&locale=en_US
Predám kalibračnú sondu
Display Eye-One 2
E-mail: legollas@centrum.cz
Predám kalibračnú sondu pre CRT/LCD
monitor – Display Eye-One 2 s kompletným
príslušenstvom. Software i1Match_3.6.2
a Lacie Blue Eye Pro. Cena: Dohodou.

Xerox Phaser 7760
E-mail: lubos@smartevents.cz
Prodáme tiskárny Xerox Phaser 7750,7760
+ nový finišer. Tiskárny prodáme na
náhradní díly. Finišr je nový nepoužívaný.
Možno koupit samostatně. Tiskárna 7750 =
1500 Kč, 7760 = 3000 Kč, finišer = 7000 Kč.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
– HLEDÁM PRÁCI
Má práce je mým koníčkem
E-mail: zelenasibep@gmail.com
Spolehlivá grafička se čtyřletou praxí
v reklamní agentuře, nyní pracující na ŽL,
nabízí: grafické návrhy tiskovin a propagačních materiálů až po koncová data, retuše
fotografií, návrhy log... V případě zájmu
ráda zašlu CV a portfolio.
DTP operátorka hledá práci
Telefon: 739 301 392
E-mail: evakolbova@seznam.cz
DTP operátorka hledá práci. Absolventka
SUŠG (2001), 8 let praxe v oboru DTP/
grafiky, plakáty, letáky, inzerce a veškerých jiných tiskovin. Indesign, Photoshop,
Illustrator, Acrobat na platformě MAC (PC).
Nástup možný ihned.

Copywriting za dobrou cenu
E-mail: lepsidesign@seznam.cz
Poutavé texty pro web a tiskoviny. Kvalitní
popisky a texty pro internetový obchod.
Kvalitní PR články. Jste na správném místě!
Rád bych vám nabídl své služby v oblasti
copywritingu – vytvoření originálních
a poutavých textů. Hezký den – lepsidesign@seznam.cz.

GRAFIKA A DTP
Adresa: Praha
E-mail: grafikroman@seznam.cz
Mohu nabídnout několikaletou praxi v grafice a DTP. Grafické návrhy, retuše, montáže, barevné úpravy, maskování, skeny na
bubnovém skeneru, práci s layoutem, tisk
na plotru a další. Základy html a CSS. Práce
s redakčním systémem Joomla, sociální
media. Digitální fotografie, foto pro e-shopy, reportáže apod. Práce s Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver)
a dalšími programy (Quark, Office...) je
samozřejmostí. Angličtina, ruština. Práce na
ŽL. Portfolio na vyžádání.
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