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Nejčastější chyby

Šťastní vítězi		
fotosoutěže Moje
šťastné léto ´13		
a jejich fotografie

INZERCE

Speciální cenu pro absolutního vítěze podle návštěvníků galerie získal addax za snímek Nevstoupíš znovu...
Sponzorem této ceny je IDIF a věcnou cenou externí
disk Western Digital My Book Live 1 TB.
1. cena: Večerní pohodička – kyrmi získává poukaz na
jednodenní kurz podle vlastního výběru;
2. cena: Levandulová – anisc získává dárkový certifikát v
hodnotě 1000 Kč;
3. cena: Indonéské slunce – adela získává dárkový certifikát v hodnotě 500 Kč. Sponzorem těchto tří cen je IDIF
Education s.r.o. Vítězům a vítězkám srdečně gratulujeme! Děkujeme všem, kteří do soutěže vložili své snímky.

Toto číslo bylo distribuováno 47 964 odběratelům

VÍCE
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Výtvarná fotografie:
Tvořte vlastní světy
Otevřete s námi bránu do světa
nespoutané fantazie. Pojetí manipulované fotografie pomocí počítače
dnes prakticky dává neomezené
možnosti výtvarných postupů. Lze
tak nezvykle přistupovat k vlastním
fotografiím, můžete vytvářet neobvyklé koláže, fantaskní obrazy,
můžete popustit uzdu své fantazii a
začít tvořit svůj svět. Pomůžeme vám
pochopit proces vzniku fotografiky,
jak krok za krokem postupovat a jak
výtvarně dotáhnout svůj záměr do
finální podoby.

Co je fotografika? Význam slova fotografika byl v historii fotografie spíše
spojován s výtvarnými postupy např.
sabatierův efekt, fotogram, fotokoláže... A jako výchozí zdroj nemusí být
jen snímky pořízené fotoaparáty...

 Vzdělávací kurz
Pro pokročilé

2. listopadu 2013 PRAHA
VÍCE

Nové rekvalifikační kurzy
od 12. 11. v Praze a od 26. 11. v Brně

práce v oblasti portrétní, technické,
reportážní a reklamní fotografie
Kontaktujte nás na e-mailu kancelar@idif.cz pro Prahu a brno@idif.cz pro Brno. Zašleme
vám závaznou přihlášku, rozpis hodin a vyučovaných témat. Počet míst je omezený.
© Foto: Jiří Novotný

podívejte se na web na bližší informace

Profesionální portrétní fotografie
V kurzu profesionální portrétní fotografie se naučíte,
jak využít všechny potřebné
znalosti a dovednosti v této
oblasti. V praxi si předvedeme techniky nasvětlování.
Pomůžeme vám najít si tu
správnou techniku a způsob
práce v ateliéru. Ukážeme si,
jak komunikovat a spolupracovat s modelem.

 Pro pokročilé
Vzdělávací kurz
31. října 2013 BRNO

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na

IDIF.cz

INZERCE
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Podzim barevně i černobíle
třetí roční období je výzva pro fotografy
máme tu proto podzimní fotosoutěž

Fota: Jan Pěnkava

INZERCE

POČÍTAČOVÁ UČEBNA IDIF
JE OTEVŘENA TAKÉ PRO
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

Celodenní pronájem PC/Mac učebny včetně projektoru i občerstvení pouze 4500 Kč!
IDIF nově otevřel k pronájmu pro potřeby firem plně vybavenou počítačovou
učebnu na adrese Vlkova 7, Praha 3 - Žižkov
VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU NABÍDKU! Podrobnosti na kancelar@idif.cz!
Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.
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Canon EF-M 11–22 mm 1:4–5,6 IS STM

Stylově elegantní širokoúhlý zoom pro systémový kompaktní fotoaparát EOS M využívá nápaditý výsuvný design, díky kterému je v době, kdy není používán, velice kompaktní a krátký. Disponuje optickou stabilizací a pohon systému autofokusu
zajišťuje tichý krokový elektromotorek, výhodný pro takto kompaktní objektiv a také pro natáčení videoklipů.
Objektiv Canon EF-M 11–22 mm 1:4,0–5,6
IS STM vhodně doplňuje základní setový
zoom EF-M 18–55 mm 1:3,5–5,6 IS STM,
pokud chceme nebo potřebujeme výrazně
širší úhly záběru. Typicky při snímání v interiéru, zvláště nemáme-li příliš prostoru, pro
snímky skupinek osob, výjevů a momentek
přímo ze středu dění, ale i pro široké záběry
krajiny. Po přepočtu na formát šíře 35 mm
jeho rozsah ohniskové vzdálenosti odpovídá 17,6–35,2 mm, tedy asi 18–35 mm.
Stejně jako EF-M 18–55 mm má vnější
tubus z hliníkové slitiny a stejně elegantní
vnější provedení, avšak tři ovladače: dva
otočné prstence, jeden pro zoomování,
druhý pro ruční ostření či doostřování v režimu autofokusu, a pak ještě posuvník pro
odjištění vnitřního tubusu objektivu a po
ukončení snímání jeho opětovné zasunutí
a zafixování v chráněné poloze uvnitř vnějšího tubusu, kdy je maximálně kompaktní.
Otočný prstenec pro nastavení ohniskové
vzdálenosti je opět široký a prstenec pro
manuální ostření v přední části úzký. Oba
prstence mají na části plochy výrazný
vroubkovaný dezén, který je určující pro
elegantní vzhled objektivu, ale hlavně je
praktický, neboť je protiskluzový a přispívá
k příjemnému ovládání.
Ve srovnání se spotřebitelským zoomem
EF-S 10–22 mm 1:3,5–4,5 USM je asi o 35
procent menší a asi o 43 procent lehčí.
Je vybaven přípojným systémem EF-M s

RECENZE

kovovým bajonetem, plastová je pouze
vnitřní část s uloženou zadní skupinou
optických prvků a s devíti elektronickými
kontakty pro „komunikaci“ objektivu s
tělem fotoaparátu.
Díky vnitřnímu zaostřovacímu systému
objektiv při ostření nemění délku a přední část se neotáčí, což umožňuje použí-

vat tvarovanou sluneční clonu, která je
součástí prodejního balení, a usnadňuje
to použití kruhových polarizačních filtrů
a dělených přechodových filtrů.

PRONÁJEM ATELIÉRU
IDIF nabízí k pronájmu některé své plně vybavené fotoateliéry. Jeden je v centru Prahy,
kousek od stanice metra Hlavní nádraží, v
ulici Vlkova na Žižkově. Ten má plochu 80
m2. Druhý ateliér je v Brně a v současné
době má plochu 70 m2.

KOMPLETNÍ RECENZE
SE ZKUŠEBNÍMI SNÍMKY

AK ŽHA
TU VÁ
AL
ITA
!

Oba fotografické ateliéry jsou kompletně
zařízeny profesionálním studiovým vybavením značky FOMEI. To obsahuje až šest
záblesků, stabilní studiová světla, stropní
systém i přenosné stojany, fotografický stůl,
dálkově ovládaná pozadí v několika barvách
šíře 2,75 m a další příslušenství.

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.

INZERCE

PODÍVEJTE SE NA PODROBNOSTI!

Internetový magazín o fotografování pro fotografy

Sony α7/α7R
Nejnovější systémové kompaktní fotoaparáty Sony α 7 a α 7R s bajonetem E
pro výměnné objektivy jsou vybaveny
obrazovými senzory velikostí odpovídající políčku 35mm kinofilmu, 7 s rozlišením
24 megapixelů, 7R s 36 megapixely a bez
low-pass filtru. Jsou to nejmenší a nejlehčí fotoaparáty s výměnnými objektivy
vybavené plnoformátovými snímači.
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Panasonic
Lumix GM1
Nikon D5300
s Wi-Fi a GPS

Panasonic rozšířil řady svých kompaktních
systémových a DSLM přístrojů na pět: k řadám G, GH, GX a GF přibyla ještě GM. Ono
„em“ nejspíš znamená „mini“, neboť GM1
je nejmenší z nabídky foto-video přístrojů
Lumix s možností měnit objektivy.

Je to první DSLR formátu DX s jednotkami Wi-Fi a GPS. Rozvíjí to, k čemu
dospěla tato řada zrcadlovek určená pro
náročnější amatérské fotografy, a využívá
senzor CMOS APS-C s rozlišením 24 Mpx
a bez optického antialiasingového filtru
pro zvýšení ostrosti a lepší prokreslení
jemných detailů obrazu a struktur.

NOVINKY a TIPY

Canon Showroom
Zúčastnili jsme se slavnostního
otevření a zahájení provozu nového
předváděcího centra Canon

Vy se ptáte, my odpovídáme
 DOTAZ:
Prosím o radu chci koupit kompakt do 5 tisíc na domácí použití hlavně děti.
Můžete mi poradit značku, objektiv atd. Nejsem profi, ani poloprofi, obracím
se na odborníky, moc tomu nerozumím a v dnešní době je toho tolik za různé
peníze, tak abych nešlápl vedle. Vlastním Samsung ST60. David

INZERCE

 ODPOVĚĎ REDAKCE:
Pokud chcete opět kapesní model, ale výkonnější, pak třeba Samsung WB250F,
chcete-li větší rozsah zoomu, pak třeba Canon PowerShot SX170 IS, chcete-li
výkonný kompakt s velkým gripem a ultrazoomem, pak třeba Canon PowerShot
SX500 IS, Sony Cyber-shot H200, Panasonic Lumix LZ30 případně Nikon Coolpix

OHLASY
 Díky za každotýdenní připomenutí, že si mám udělat
čas na své hobby.		
Standa/Koloděje
 Zajímavé a čerstvé novinky o fotografování mě dělá
velkou radost a nemusím to dlouze vyhledávat, moc
dobré!			
Lukáš/Plzeň
 Děkuji vám za zajímavé čtení z fotosvěta a jako
týdeník to je fakt super.
Ivana/Žamberk
L820. Za pět tisíc korun v současné době můžete vybírat ze
slušné nabídky kompaktů. Záleží na dalších preferencích.

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz
.
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Nové knihy		
Computer Press
v říjnu 2013
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VÝSTAVY, AKCE, TIPY

Canon EOS
Cinema			
na Žižkově

Z říjnových novinek nakladatelství Computer Press v oblasti digitální fotografie
a digitálního zobrazování, počítačové
techniky a softwaru, grafiky, designu
a webového designu a internetu nás
nejvíce zaujala uživatelská příručka
pro GIMP – GNU Image Manipulation
Program, což je volně distribuovaný program pro retušování fotografií, malování
a tvorbu kompozice obrazu.

S příchodem filmu Rivalové z prostředí
Formule 1 zachycující soupeření Laudy a
Hunta nemohl Canon odolat a připravil
v ateliérech Pokrok na pražském Žižkově
Den otevřených dveří s kamerami Canon
EOS C100/C300 a dalšími profesionálními
produkty z oblasti filmové a videotvorby.

Digital Media Conference 2013
Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se od 9 hodin
koná konference zaměřená na oblasti 3D

grafiky a VFX/kompozici, a to v Multikině
Premiere Cinemas Park Hostivař.

Výběr bezplatné
řádkové inzerce
 Hledám práci

u Grafika/foto/text/sazba ...
u 
Kreativní návrhy tiskovin a webů,

hladkou sazbu a kódování do HTML.

foto.web.grafika.squale.cz ...
u

 Nabízíme práci

SOUTĚŽ

u
Do našeho provozu v Jesenici u Prahy

Hrajeme o DSLR Canon EOS 100D, kterou
věnuje Canon. Výherce/výherkyně bude
vylosován/-a ze správných odpovědí na soutěžní otázku. POZOR: Jako vždy soutěžíme
na webech IDIFu, nikoli zde!
 Soutěžní otázka:
Kolik pixelů má snímač CMOS fotoaparátu
Canon EOS 100D?
a) 20,2 Mpx				
b) 12,2 Mpx				
c) 18 Mpx

Výherce
minulé soutěže

Sponzorem soutěže je Canon.

hledáme šikovné knihařky a knihaře.

Reklamní agentura: dokončovací práce.
u

 Bazar - prodávám

u
Nový stolní rolový laminátor FM 380.

Šíře max. 340 mm. 21 000 Kč bez DPH.

u MacBook 6,1 Unibody bílý, Intel Core

2 Duo 2.4GHz, 4GB RAM, 250GB HDD.
Grafická karta NVIDIA GeForce ...

VÝHRA A SOUČASNĚ I NÁPOVĚDA

Adéla Mazancová				
Gratulujeme! Výhru si po telefonické dohodě můžete
vyzvednout ve firmě IDIF na adrese Vlkova 7, Praha 3.

KOMPLETNÍ NABÍDKU INZERÁTŮ
MÁTE K DISPOZICI ZDE!

ANKETA

 Najdete na portálu Fotografovani.cz.

IDIF.cz

Fotografovani.cz

MujMac.cz

Grafika.cz
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